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PRAKATA

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah yang 

Mahakuasa karena dengan ridho-Nya akhirnya buku ini dapat 

diselesaikan dengan baik. Buku yang berjudul  “Double Track 

System bagi Pelaku Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika” ini 

adalah hasil dari penelitian yang dilakukan sebelumnya.

Secara umum buku ini menyajikan hasil telaah penelitian 

tentang sanksi pidana dan tindakan sebagai sistem pemidanaan 

terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika yang dilakukan di 

Lembaga Pemasyarakatan Kls. II Langkat dengan indikator 

mengenal, menjelaskan, menganalisis, serta menarik 

kesimpulan. Hal ini dilatarbelakangi oleh suatu hasrat untuk 

membantu masyarakat umumnya dan pengguna narkotika agar 

dapat memahami dampak hukum dari penyalahgunaan narkoba 

demi mengembangkan potensi dirinya ke arah yang lebih positif 

sehingga menjadikan manusia- manusia yang berkarakter.

Penulis berharap buku ini dapat memberi manfaat bagi 

masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi para pecandu 

narkotika. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa buku ini masih 

belum sempurna. Oleh karena itu, penulis menerima kritik dan 

saran yang membangun dari semua pihak demi perbaikan di masa 

yang akan datang. Atas bantuan semua pihak dalam penyelesaian 

buku ini, penulis ucapkan terima kasih.

      Wassalam,

      Penulis
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menjatuhkan dengan sistem dua arah ini. Selama tahun 2015 

berdasarkan hasil wawancara dengan petugas Lapas Narkotika 

Langkat hanya 15 orang yang menjalani rehabilitasi sosial bukan 

karena putusan hakim tapi rehabilitasi yang dilaksanakan oleh 

narapidana setelah lulus test persyaratan yang dilakukan oleh 

team screening dari BNN Deli Serdang.  Putusan hakim dengan 

sistem dua arah pidana dan tindakan rehabilitasi sampai sekarang 

belum pernah diimplementasikan. 

 Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika, 

Psikotropika, dan Bahan aktif lainnya. Permasalahan yang 

dihadapi di Sumatra Utara saat ini berkaitan dengan Narkoba 

sangat memprihatinkan. Sumatra Utara menempati ranking 

kedua  setelah DKI Jakarta dalam tingkat pemakai Narkoba. Hal 

ini disampaikan oleh Deputi Pemberantasan BNN RI Irjen. 

Arman Depari saat diskusi dengan tema “Narkoba Perang Zaman 

Now” di Medan, Jumat (11/5/2018). Arman Menyebutkan pada 

tahun 2015 lalu, Peringkat kedua ditempati oleh Kalimantan 

Timur. Namun kini, Sumut menggeser provinsi tersebut “Saat ini, 

di Sumut sangat pesat untuk peredaran narkoba. Kini Sumut 

sudah peringkat kedua di Indonesia untuk pengguna Narkoba,” 
(1)kata Amran.

 Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia sudah sampai ke 

tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Menurut Menkum dan 

1Sumut Tempati Peringkat Kedua Pengguna Narkoba Terbanyak, Republika. 

co.id, Medan Sabtu,12 Mei 2018

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 

� Pidana penjara bagi korban penyalahgunaan Narkotika 

perlu diganti dengan tindakan sebagaimana dianut dalam sistem 

dua jalur dalam pemidanaan (double track system), yaitu di 

samping pembuat tindak pidana dapat dijatuhi pidana dan dapat 

juga dikenakan tindakan. Pidana penjara bagi korban 

penyalahgunaan Narkot ika  merupakan perampasan 

kemerdekaan dan mengandung sisi negatif sehingga tujuan 

pemidanaan tidak dapat diwujudkan secara maksimal. Banyak 

kasus, beredar Narkotika yang dikendalikan dalam Lembaga 

Pemasyarakatan. Ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika memberikan wewenang pada hakim untuk 

melakukan pemidanaan berupa tindakan bagi korban pecandu 

narkotika untuk menjalani rehabilitasi sosial dan medis.

 Rehabilitasi ini merupakan masa menjalani pengobatan 

atau perawatan diperhitungkan sebagai masa menjalani 

hukuman. Namun dalam vonis pengadilan majelis hakim sangat 

jarang menjatuhkan tindakan hukum berupa pengobatan dan 

perawatan ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi 

sosial. Hal ini dapat dilihat dari ratusan kasus yang terjadi di 

Langkat,  belum ada narapidana yang menjalani hukuman di 

Lapas Narkotika Langkat karena putusan hakim yang 
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 Untuk itu, perlunya menyiapkan pusat rehabilitasi 

khususnya bagi pelaku tindak pidana narkotika di Sumatra Utara 

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika. Korban penyalahgunaan 

Narkoba  membutuhkan  p roses  penyembuhan  da r i 

ketergantungan obat terlarang tersebut. Memenjarakan bukanlah 

solusi yang tepat bagi permasalahan ini,  menahan tetapi juga 

melakukan terapi medis barulah akan berhasil. Bukan rahasia 

lagi banyak pemakai obat di Lembaga Pemasyarakatan tetapi 

masih ketergantungan obat. Ini disebabkan para pecandu 

Narkoba hanya ditahan secara fisik tetapi penyakitnya sumber 

penyakitnya tidak diberantas ke akar, yang dibutuhkan adalah 

pengobatan secara maksimal dan belum didapatkan selama ini.

 Mereka yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan 

dalam kondisi ketergantungan obat sebaiknya memang 

mendapatkan terapi medis dan terapi sosial yang tepat dan 

direhabilitasi.  Kemudian, tidak berada pada lingkungan sesama 

narapidana yang masih ketergantungan obat seperti sekarang ini.  

Kondisi ini justru dapat memperparah keadaan untuk terus 

ketergantungan pada obat. Pembangunan pusat rehabilitasi 

berbasis Lembaga Pemasyarakatan sangat diperlukan sehingga 

penanganan dari pelaku narkoba dapat penanganan yang tepat. 

Di Indonesia sendiri telah menerapkan dan juga membuat undang 

undang tersendiri bagi pelaku penyalahgunaan Narkoba. Adapun 

Undang-Undang tersebut adalah Undang Undang No.35 tahun 

2009. 

HAM Amir Syamsuddin, berdasarkan data Kemenhuk dan HAM 

pada tahun 2011 tercatat penggagalan 98 kasus penyeludupan 

narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Sedangkan tahun 

2012 baru mengungkap 12 kasus narkoba. Permasalahan yang 

terjadi bahwa Lembaga pemasyarakatan di Indonesia adalah 

salah satu pasar bagi pengedar Narkoba. Pemakai narkoba 

banyak di tahan di Lembaga Pemasyarakatan dan mereka rata-

rata memiliki uang. Hal ini menyebabkannya mereka masih 

ketergantungan pada Narkoba dan belum dalam kondisi sembuh.  

Permasalahan yang terjadi saat ini, kita menganggap kalau 

pemakai Narkoba itu memiliki karakter seperti penjahat biasa 

sehingga bisa dicampur dengan narapidana lainnya. Padahal, 

mereka yang memakai Narkoba adalah dalam kondisi 

ketergantungan obat yang sakit secara fisik dan psikologis.  

Mereka membutuhkan rehabilitasi medis untuk memulihkan 

kondisinya. Saat dimasukkan Lembaga Pemasyarakatan tanpa  

ada terapi medis maka ini tidaklah menyelesaikan masalah 
(2)mereka karena mereka dalam kondisi ketergantungan obat.

 Upaya untuk melakukan sidak pada pengguna narkotika 

di Lembaga Pemasyarakatan hanya akan menghentikan kegiatan 

ini sementara. Akar permasalahannya justru pada adanya 

permintaan narkoba yang cukup besar dan adanya penawaran 

yang tidak bisa dihentikan bahkan cenderung meningkat.

2Forum, Virus Jahat Bernama Narkotika,  30 Desember 2001.
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 Kasus penyalahgunaan narkoba tidak hanya berasal dari 

masyarakat Indonesia melainkan juga berasal dari masyarakat 

pendatang. Masyarakat pendatang berasal dari berbagai negara di 

dunia. Aturan mengenai pelaksanaan penerapan sistem 

pemidanaan double track system sebetulnya sudah jelas diatur 

dalam pasal 127 UU No 35 Tahun 2009. Double track system ini 

menghendaki agar unsur pencelaan/penderitaan dan unsur 

pembinaan sama-sama diakomodasi dalam sistem sanksi 

hukuman pidana. Double track system menunutut adanya 

keselarasan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan rehabilitasi 

sebagai upaya pemulihan dan pencegahan bagi pelaku 
(3)penyalahgunaan narkotika.

3Implementasi Sistem Sanksi Pidana dan Tindakan (Double Track System) 

terhadap Pelaku Kejahatan Tindak Pidana Narkotika,Mahara Publishing, 

Tangerang 2018.
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Badan Narkotika Nasional. b). Rumah Sakit Ketergantungan 

Obat (RSKO) Cibubur, Jakarta. c). Rumah Sakit Jiwa di seluruh 

Indonesia (Depkes RI). d). Panti Rehabilitasi Departemen Sosial 

Rl dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). e). Tempat-tempat 

rujukan lembaga rehabilitasi yang diselenggarakan oleh 

masyarakat yang mendapat akreditas; dari Departemen 

Kesehatan atau Departemen Sosial (dengan biaya sendiri). Jadi, 

yang dimaksud dengan tindak pidana narkotika segala perbuatan 

yang dilakukan oleh seseorang atau korporasi melawan hukum 

atau tanpa hak melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam 

hukuman sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 

35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

 Pemidanaan yang paling rendah mulai pidana kurungan 6 

(enam) bulan sampai dengan hukuman mati, sedangkan 

hukuman denda mulai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai 

dengan Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah). Dalam 

menjatuhkan sanksi pidana dalam tindak pidana narkotika 

dikenal pula double track system.  Berbicara tentang gagasan 

dasar mengenai sistem sanksi yang menjadi dasar kebijakan dan 

penggunaan sanksi dalam hukum pidana. Dalam hal ini, sistem 

dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana. Meski dalam 

literatur yang ada tidak pernah ditemukan penegasan eksplisit 

soal gagasan dasar double track system, namun dilihat dari latar 

belakang kemunculannya dapat disimpulkan bahwa ide dasar 
(4)sistem tersebut.

4 Pasal.128 dan 133 Undang Undang No. 35 Tahun 2009.

BAB II

KONSEP PEMIDANAAN DOUBLE TRACK SYSTEM

2.1 Sistem Pemidanaan Dua Arah (Double Track System)

 Bentuk tindakan hukum yang dikenakan terhadap pelaku 

penyalahgunaan Narkotika dalam pemidanaan dikenai tindakan 

berupa rehabilitasi. Rehabilitasi merupakan salah satu upaya 
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(1). Tindakan rehabilitasi dikenakan kepada pembuat tindak 

pidana yang:

a.� Kecanduan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat 

adiktif lainnya; dan/atau 

b.� Mengidap kelainan seksual atau yang mengidap 

kelainan jiwa.

(2). � Rehabilitasi dilakukan di lembaga rehabilitasi medis atau 

sosial, baik milik pemerintah maupun swasta. Tiga belas 

hal tersebut di atas telah mencerminkan bentuk 

pemidanaan terhadap pelaku sebagai pecandu narkotika. 

Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau 

menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan 

ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun 
(6)psikis.

 Selain itu pecandu narkotika yang dapat dikenai 

pemidanaan berupa tindakan ialah korban yang bukan pengedar 

dan produsen. Pemidanaan berupa tindakan terhadap korban 

penyalahgunaan Narkotika yang diatur dalam Undang-Undang 

No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah sesuai dengan konsep 

pemidanaan RUU KUHP Nasional Tahun 2007 yang mempunyai 

dasar yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan azasnya yaitu: 

keadilan, pengayoman, kemanusiaan, ketertiban, perlindungan, 

keamanan, nilai-nilai ilmiah, dan kepastian hukum. Adapun 

6Undang Undang No.5 tahun 2009 pasal.2, 3, dan 4

 Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang 

Narkotika pemidanaan berupa tindakan sebagai berikut :

(1).  Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat: 

a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan 

menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui 

rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti 

bersalah melakukan tindak pidana narkotika; atau 

b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan 

menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui 
(5)rehabilitasi

c. �Jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah 

melakukan tindak pidana narkotika.

(2). Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi 

pecandu narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

 Ketentuan tersebut menegaskan bahwa penggunaan kata 

“memutuskan” bagi pecandu narkotika yang terbukti bersalah 

mengandung pengertian bahwa putusan hakim tersebut 

merupakan vonis (hukuman) bagi pecandu narkotika yang 

bersangkutan. Dalam konsep RUU KUHP Nasional tahun 2007 

ditegaskan pula tindakan rehabilitasi diatur sebagai berikut:

5 Dikdik M. Arief Mansyur, Elisatris Gultom. Urgensi Perlindungan Korban 
Kejahatan: Antara Norma dan Realita, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 200, 
hlm. 47.
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penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu 

Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan 

Rehabilitasi Sosial yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan 

Tinggi dan Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia mengenai 

penerapan pemidanaan sebagaimanayang dimaksud dalam pasal 

103 huruf a dan b Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang 

narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana 

sebagai berikut :

a.   Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan BNN 

dalam kondisi tertangkap tangan.

b.   Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas ditemukan 

barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara 

lain sebagai berikut : (1) Kelompok metamphetamine 

(shabu)1 gram, (2) Kelompok MDMA (ekstasi)2.4 gram, 

(3). Kelompok Heroin1.8 gram (4) Kelompok Kokain1.8 

gram (5) Kelompok Ganja 5 gram (6) Daun Koka 5 gram (7) 

Meskalin 5 gram (8) Kelompok Fentamil 1gram (9) 

Kelompok Metadon 0.5 gram (10) Kelompok morfin1.8 

gram (11) Kelompok Petidin0.96 gram (12) Kelompok 

Kodein 72 gram(13). Kelompok Bufrenorfin 32 mg

c.  Surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika 

berdasarkan permintaan penyidik.

d.    Perlu surat keterangan dari dokter jiwa psikiater pemerintah 

yang ditunjuk oleh hakim.

e.    Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam 

peredaran gelap narkotika. Dalam hal hakim menjatuhkan 

pemidanaan berupa perintah untuk dilakukan tindakan. 

tujuan dari Undang-Undang narkotika tersebut di atas adalah :

a.  Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan 

pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi;

b.  Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa 

Indonesia dari penyalahgunaan narkotika; 

c.  Memberantas peredaran gelap narkotika dan rekursor 

narkotika; dan

d.   Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial 

bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.

�
 Bentuk tindakan hukum yang dikenakan terhadap korban 

penyalahgunaan narkotika dalam pemidanaan dikenai tindakan 

berupa rehabilitasi, karena rehabilitasi merupakan salah satu 

upaya pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaan 

narkotika. Penetapan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan 

narkotika merupakan pidana alternatif yang dijatuhkan oleh 

hakim dan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. 

Tindakan hukum yang berupa rehabilitasi ialah suatu proses 

pemulihan klien gangguan penggunaan Narkoba baik dalam 

jangka waktu tertentu yang bertujuan mengubah prilaku untuk 

mengubah fungsi individu di masyarakat sebagaimana sebelum 

mereka mengkonsumsi Narkoba.Pelaksana Teknis Daerah 

(UPTD).

 Selanjutnya prosedur tindakan diatur dalam surat edaran 

Mahkamah Agung No. 04 tahun 2010 tentang penempatan 
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(8)
 Dalam hal ini sistem dua jalur mengenai sanksi , dalam 

hukum pidana. Ide dasar sistem ini adalah “kesetaraan antara 

Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan”.  Ide kesetaraan ini dapat 

ditelusuri lewat perkembangan yang terjadi dalam sistem sanksi 

hukum pidana dari aliran klasik ke aliran modern dan aliran neo 

klasik.

 Aliran klasik pada prinsipnya hanya menganut single 

track system yakni sistem sanksi tunggal berupa jenis Sanksi 

Pidana. Berkaitan hal tersebut, Sudarto mengatakan aliran klasik 

tentang pidana bersifat retributif dan refresif terhadap tindak 

pidana. Aliran ini muncul pada abad XVIII yang berpaham 

indeterminisme mengenai kebebasan kehendak manusia yang 

menekankan perbuatan  pelaku kejahatan  sehingga 

dikehendakilah hukum pidana perbuatan. Sistem pidana dan 

pemidanaan aliran klasik ini sangat menekankan pemidanaan 

terhadap perbuatan bukan kepada pelakunya. 

Pada abad XIX lahirlah aliran modren yang mencari 

sebab kejahatan dengan memakai metode ilmu alam dan 

bermaksud untuk langsung mendekati atau mempengaruhi 

penjahat secara positif sejauh dia masih dapat diperbaiki.  Aliran 

modern memandang kebebasan kehendak manusia banyak 

dipengaruhi oleh watak dan lingkungannya sehingga tidak dapat 

dipersalahkan dan dipidana. 

8 Nelvitia Purba, Sri Sulistyawati, Pelaksanaan Hukuman Mati Perspektif 
Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana Di Indonesia, Graha Ilmu,  2015

f.  Tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri terdakwa, 

Majelis Hakim harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat 

rehabilitasi yang terdekat dalam amar putusannya. Tempat-

tempat rehabilitasi yang dimaksud adalah :

1. Lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang dikelola 

dan/atau dibina dan diawasi oleh Badan Narkotika 

Nasional.

2. Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Cibubur, 

Jakarta. 

3. Rumah Sakit Jiwa di seluruh Indonesia (Depkes RI).

4. Panti Rehabilitasi Departenien Sosial Rl dan Unit

5. Tempat-tempat rujukan lembaga rehabilitasi yang 

diselenggarakan oleh masyarakat yang mendapat 

akreditas; dari Departemen Kesehatan atau Departemen 

Sosial (dengan biaya sendiri).Untuk menjatuhkan 

lamanya proses rehabilitasi, Hakim harus dengan 
(7)sungguh-sungguh.

2.2 Ide Double Track System Sebagai Sistem Pemidanaan

 Berbicara tentang ide dasar Double Track System 

bermakna berbicara tentang gagasan dasar mengenai sistem 

sanksi yang menjadi dasar kebijakan dan penggunaan sanksi 

dalam hukum pidana. 

 

7 Idem Undang Undang No.35 Tahun 2009 Pasal 103
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Sebagai konsekuensi dari ide “individualisasi pidana” 

maka sistem pemidanaan dalam hukum pidana modern pada 

gilirannya berorientasi kepada pelaku dan perbuatan. Jenis sanksi 

yang ditetapkan tidak hanya meliputi sanksi pidana, tetapi juga 

sanksi tindakan. Pengakuan tentang kesetaraan antara sanksi 

pidana dan sanksi tindakan yang merupakan hakikat asasi atau 

ide dasar dari konsep double track system. 

Double track system memakai kedua-duanya, yakni 

Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan.  Double track system tidak 

sepenuhnya memakai satu di antara dua jenis sanksi itu.  Sistem 

dua jalur ini menempatkan dua jenis sanksi tersebut dalam 

kedudukan yang setara. Penekananya pada kesetaraan Sanksi 

Pidana dan Sanksi Tindakan dalam kerangka double track 

system. Sesungguhnya terkait dengan fakta bahwa unsur 

pencelaan/penderitaan (lewat Sanksi Pidana) dan unsur 
(9)pembinaan (lewat Sanksi Tindakan) sama-sama penting.

9Sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track 

System dan Implementasinya, Rajawali Pers Jakarta, 2003



15 16

Sebagai konsekuensi dari ide “individualisasi pidana” 

maka sistem pemidanaan dalam hukum pidana modern pada 

gilirannya berorientasi kepada pelaku dan perbuatan. Jenis sanksi 

yang ditetapkan tidak hanya meliputi sanksi pidana, tetapi juga 

sanksi tindakan. Pengakuan tentang kesetaraan antara sanksi 

pidana dan sanksi tindakan yang merupakan hakikat asasi atau 

ide dasar dari konsep double track system. 

Double track system memakai kedua-duanya, yakni 

Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan.  Double track system tidak 

sepenuhnya memakai satu di antara dua jenis sanksi itu.  Sistem 

dua jalur ini menempatkan dua jenis sanksi tersebut dalam 

kedudukan yang setara. Penekananya pada kesetaraan Sanksi 

Pidana dan Sanksi Tindakan dalam kerangka double track 

system. Sesungguhnya terkait dengan fakta bahwa unsur 

pencelaan/penderitaan (lewat Sanksi Pidana) dan unsur 
(9)pembinaan (lewat Sanksi Tindakan) sama-sama penting.

9Sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track 

System dan Implementasinya, Rajawali Pers Jakarta, 2003



17 18

 Dari pendapat Sudarto dan Hoefnagels tersebut dapatlah 

dikemukakan bahwa masalah penetapan sanksi dalam hukum 

pidana adalah merupakan suatu rangkaian kebijakan yang berada 

dalam satu sistem. Suatu sistem,  tidaklah dapat dikatakan bahwa 

masing-masing dari tahap pemberian pidana tersebut dapat 

berdiri sendiri,  akan tetapi saling berkaitan bahkan tidak dapat 

dipisahkan sama sekali.

 

 Bila dihubungkan dengan keseluruhan dari sistem 

pemidanaan, maka penetapan sanksi pada hakikatnya merupakan 

kewenangan dari beberapa instansi, maka dapat dianalogikan 

bahwa jatuhnya tahapan pemidanaan itu dari instansi yang satu ke 

instansi yang lainnya harus seperti air pegunungan yang mengalir 

tertib dan indah meskipun terdapat getaran-getaran. Dalam 

konteks penerapan sanksi “getaran-getaran” di sini sebagai 

tamsil tentang kemungkinan  terjadinya apa yang disebut dengan 

disparitas pidana. 

 

 Disparitas pidana memang tidak bisa ditiadakan sama 

sekali. Hal ini menyangkut persoalan sampai sejauhmana hal itu 

sebagai akibat yang tidak terelakkan dari kewajiban hakim untuk 

mempertimbangkan seluruh elemen yang relevan dalam perkara 

individu yang berkaitan dengan pemidanaannya. Hal ini 

disebabkan karena disparitas tidak secara otomatis akan 

mendatangkan kesenjangan yang tidak adil. Demikian pula 

dengan persamaan dalam pemidanaan yang tidak secara otomatis 

akan mendatangkan pidana yang tepat. Inilah yang akan menjadi 

BAB III

SANKSI PIDANA DAN SANKSI TINDAKAN

3.1 Hubungan Penetapan Sanksi dengan Tujuan Pemidanaan

 Pemidanaan sangat penting dalam hal untuk menetapkan 

sanksi. Keberadaannya akan memberikan arah dan pertimbangan 

mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu 

tindak pidana untuk menegakkan berlakunya norma. Pemidanaan 

tersebut diartikan sebagai tahap dari penetapan sanksi dan juga 

tahap untuk pemberian sanksi dalam hukum pidana. Sudarto 

mengemukakan bahwa: pemberian pidana in concreto adalah 

yang menetapkan stelsel sanksi hukum pidana yang menyangkut 

pembentuk undang-undang. Pemberian pidana in concreto 

menyangkut berbagai badan yang ke semuanya mendukung dan 

melaksanakan stelsel sanksi hukum pidana tersebut. G. P. 

Hoefnagels memberikan arti yang secara luas, bahwa sanksi 

dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran 

hukum yang telah ditentukan oleh undang-undang  yang dimulai 

dari penahanan tersangka dan penuntutan daripada terdakwa 

sampai dengan penjatuhan vonis oleh hakim. Hoefnagels melihat 

pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan dari proses 
(10)

tersebut dianggap suatu pidana.

 

10Hoefnagels G. P, The Other Side Of Criminology,  Kluwer Deventer, 

Holland, 1973
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 Keberagaman jenis dan bentuk dari pada sanksi,  

khususnya yang berupa dari Sanksi Tindakan (treatment) 

memang lebih banyak dipengaruhi oleh perkembangan 

kriminalitas yang semakin meningkat,  lebih canggih, dan 

berdimensi baru. Oleh karena itu, dalam hal penetapan sanksinya 

membutuhkan strategi tertentu.

 
(11)

 Barda Nawawi  mengemukakan bahwa: strategi 

kebijakan pemidanaan dalam kejahatan-kejahatan yang 

berdimensi baru harus memperhatikan hakikat permasalahannya. 

Bila hakikat permasalahannya lebih dekat dengan masalah-

masalah di bidang hukum perekonomian dan perdagangan,  

maka akan lebih diutamakan dari pada penggunaan Sanksi 

Tindakan.

 Dalam latar belakang,  sepintas telah disinggung bahwa 

penetapan dari sanksi hukum pidana seharusnya dilakukan 

melalui pendekatan rasional. Bila berdasar kepada konsepsi 

rasionalitas maka kebijakan dari penetapan sanksi dalam hukum 

pidana tidak terlepas dari penetapan tujuan yang ingin dicapai 

oleh kebijakan kriminal yang secara keseluruhan, yakni 

perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. 

11Barda Nawawi,  Beberapa Asfek Kebijakan Penegakan Hukum Pidana, PT. 

Citra Aditya Bakti Bandung, 1998.

dasar pembenaran dalam hal pemberian pidana secara in concreto 

atau tahap kebijakan yudikasi. 

 Bagaimana halnya dengan tahap kebijakan legislasi? Bila 

dilihat dari lamanya pemidanaan yang bisa bervariasi dari satu 

undang-undang ke undang-undang yang lain karena legislator 

yang menetapkan dari masa hukumannya yang berbeda untuk 

tindak pidana yang sama,  maka hal itu dapat dipandang sebagai 

disparitas. Sue Titus Reid menegaskan bahwa disparitas pidana 

itu bisa berasal dari keputusan-keputusan legislatif,  pengadilan, 

atau administrasi. 

 Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa eksistensi 

disparitas pidana tetap diakui dalam proses pemidanaan,  akan 

tetapi yang penting peran disparitas mendasarkan diri atas 

reasonable justification. Masalah penetapan sanksi pidana dan 

tindakan pada tahap kebijakan legislasi,  perumusan ketentuan 

sanksinya banyak dipengaruhi oleh konsep atau Rancangan 

Undang-Undang yang diajukan ke lembaga legislatif tersebut. 

Pengaruh yang paling menonjol adalah keberagaman jenis dan 

bentuk sanksinya. 

 Sehubungan dengan keberagaman dari jenis dan bentuk 

sanksi hukum pidana,  peran para pemegang kebijakan legislasi 

sangat urgen untuk menjadikan sanksi itu sendiri sesederhana 

mungkin agar tidak terjadi tumpang-tindih antra produk 

perundang-undangan pidana yang satu dengan yang lainnya. 
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 Adanya tujuan pemidanaan yang harus dijadikan patokan 

dalam rangka menunjang bekerjanya sistem peradilan pidana ini, 
(12) 

menurut istilah Muladi bahwa: untuk menciptakan sinkronisasi 

yang bersifat fisik, yaitu sinkronisasi struktural, sinkronisasi 

subtansial, dan dapat pula bersifat sinkronisasi kultural. 

 Dalam hal sinkronisasi struktural bahwa keselarasan 

dituntut dalam mekanisme administrasi Peradilan Pidana dalam 

kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum. Sedangkan 

yang menyangkut daripada sinkronisasi substansial,  maka hal itu 

mengandung makna baik secara vertikal maupun horizontal 

dalam kaitannya dengan hukum positif yang berlaku. dalam hal 

menyangkut dengan sinkronisasi kultural akan mengandung 

makna untuk selalu serempak dalam menghayati pandangan-

pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh 

mendasari jalanya daripada sistem peradilan pidana. 

 Namun perkembangan sistem pemidanaan dalam hukum 

pidana di berbagai negara, baik sistem hukumnya menganut 

anglo saxon maupun kontinental seperti: Amerika, Belanda,  

Kanada, dan Norwegia. Dengan memperhatikan perkembangan 

dari sistem pemidanaan di negara-negara lain adalah merupakan 

satu hal yang mutlak bila dilihat dari sudut politik hukum. 

12 Muladi,  Lembaga Pidana Bersyarat,  Alumni Bandung,  1985.

 Terhadap masalah ini Barda Nawawi mengemukakan 

bahwa sehubungan dengan masalah pidana sebagai sarana untuk 

mencapai tujuan tersebut, maka sudah barang tentu harus 

dirumuskan terlebih dahulu dari pada tujuan pemidanaan yang 

diharapkan dapat menunjang tercapainya tujuan umum tersebut. 

Barulah kemudian dengan bertolak atau berorientasi pada tujuan 

tersebut akan dapat ditetapkan,  cara,  sarana, atau tindakan apa 

yang akan digunakan. 

 Berdasarkan pendapat dari Barda Nawawi tersebut maka 

persoalannya adalah apakah hukum pidana positif telah 

merumuskan tujuan dari pemidanaan tersebut? Apabila tidak 

maka hal ini akan mengakibatkan terjadinya ketidakkonsistenan 

pada tahap kebijakan legislasi dalam membedakan jenis dari 

sanksi pidana dan sanksi tindakan. 

 Menurut beliau, tujuan pemidanaan adalah yang justru 

mengikat atau menjalin setiap pemidanaan menjadi suatu jalinan 

mata rantai dalam suatu kebulatan sistem yang rasional. Dengan 

demikian, apapun jenis dan bentuk sanksi dalam hukum pidana 

yang akan ditetapkan,  tujuan pemidanaan yang harus menjadi 

patokan. Oleh karena itu, harus ada kesamaan pandang atau 

pemahaman yang sama pada tahap kebijakan legislasi tentang 

apa hakikat atau maksud sanksi pidana dan/atau tindakan itu 

sendiri. 
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 Masalah penetapan sanksi dalam hukum pidana,  apapun 

jenis dan bentuk sanksinya harus didasarkan dan diorientasikan 

pada tujuan pemidanaan. Setelah tujuan pemidanaan ditetapkan,  

barulah jenis dan bentuk sanksi apa yang paling tepat bagi pelaku 

kejahatan tersebut ditentukan. 

 Penetapan sanksi pada tahap kebijakan legislasi ini, 

Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa: harus merupakan 

tahap perencanaan strategis di bidang pemidanaan yang 

diharapkan akan dapat memberi arah pada tahap-tahap 

berikutnya,  yaitu tahap penerapan pidana dan tahap pelaksanaan 

pidana.

 Perumusan jenis sanksi dalam perundang-undangan 

pidana yang kurang tepat, menurut beliau dapat menjadi faktor 

timbulnya dan berkembangnya kriminalitas. Pendapat ini sejalan 

dengan pandangan mazhab kritikal dalam Kriminologi yang 

mengeyatakan bahwa : Kejahatan yang terjadi maupun 

karateristik dari pelaku kejahatannya ditentukan terutama oleh 

bagaimana hukum pidana tersebut (termasuk stelsel sanksinya) 

dirumuskan dan dilaksanakan.

 Dengan demikian dapat  dikemukakan bahwa 

penanggulangan kejahatan dilakukan melalui penegakan hukum 

yang lebih efektif seperti pandangan dari mazhab klasik. 

Sholehuddin mendapatkan gambaran bahwa betapa penting dan 

strategisnya masalah penetapan sanksi dalam suatu perundang-

 Eksistensi politik hukum di Indonesia, di satu pihak tidak 

bisa terlepas dari realitas sosial dan tradisional yang terdapat di 

Indonesia. Sebagai salah satu dari anggota masyarakat dari dunia,  

politik hukum Indonesia tidak terlepas dari realitas dan politik 

hukum Internasional.

 Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa faktor-

faktor yang akan menentukan politik hukum tidak semata-mata 

ditentukan oleh apa yang dicita-citakan atau tergantung pada 

kehendak pembentuk hukum, praktisi, teoritisi, akan tetapi yang 

ikut menentukan adalah kenyataan dan perkembangan hukum di 

negara lain serta perkembangan dari hukum internasional. Kajian 

politik hukum adalah kebijakan yang digunakan oleh pembuat 

hukum nasional dan sebagai pedoman untuk membuat hukum 

nasional.

(13)
 Menurut Soewoto Moeljosoedarmo , mengemukakan 

bahwa: kebijakan tersebut dapat berupa pilihan hukum yang 

berlaku, sistem hukum yang dianut, dasar filosofis yang 

digunakan untuk pembentukan hukum termasuk kebijakan agar 

mendasarkan kepada hukum nasional pada asas-asas hukum 

yang berlaku. 

13Soewoto Moeljosoedomo, Pengertian dan Problematik Politik Hukum,  

Makalah Diskusi Politik Hukum, Pascasarjana Untag, Surabaya, Agustus,  

1999
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13Soewoto Moeljosoedomo, Pengertian dan Problematik Politik Hukum,  

Makalah Diskusi Politik Hukum, Pascasarjana Untag, Surabaya, Agustus,  

1999
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menegakkan norma hukum demi pengayoman kepada 

masyarakat.

b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan 

pembinaan sehingga menjadi orang baik  dan berguna. 

c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak 

pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan 

rasa damai dalam masyarakat.

d. Membebaskan rasa bersalah dari terpidana. 

 Dalam hal menetapkan suatu perbuatan itu sebagai tindak 

pidana kriminal,  perlu memperhatikan beberapa kriteria umum 

antara lain :

a. Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh 

masyarakat karena merugikan atau dapat merugikan, dan 

mendatangkan korban. 

b. Apakah biaya untuk mengkriminalisasi seimbang dengan 

hasilnya yang akan dicapai,  artinya cost pembuatan undang-

undang,  pengawasan, dan penegak hukum serta beban yang 

dipikul oleh korban dan pelaku kejahatan itu sendiri harus 

seimbang dengan situasi umum yang akan dicapai. 

c. Apakah akan mungkin untuk menambah dari beban aparat 

penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak 

dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya. 

e. Apakah perbuatan-perbuatan itu akan menghambat atau 

menghalangi cita-cita bangsa sehingga merupakan bahaya 

bagi keseluruhan masyarakat.

undangan pidana sehingga diperlukan landasan yang kokoh pada 

tahap kebiakan legislasi kemudian Hoefnagels mengemukakan 

bahwa: “punishment in criminal law is limited not only by 

effectiveness and purposefulness bu above all by legality” 

landasan yang kokoh itu tidak lain adalah pemahaman terhadap 

ide-ide dasar sanksi dalam hukum pidana yang kesemuanya 

berorientasi pada filsafat pemidanaan,  teori pemidanaan, dan 

tujuan pemidanaan. 

(14)
 Menurut Nigel Walker  bahwa berfilsafat adalah hal 

yang tidak dipercayai oleh sebagian dari profesi yang  

menyangkut dari sistem hukum pidana. Di Indonesia hukum 

pidana positif belum pernah merumuskan tujuan pemidanaan. 

Selama ini, wacana tentang tujuan pemidanaan masih dalam 

tataran yang bersifat teoritis. Namun sebagai bahan kajian,  

rancangan dari KUHP Nasional telah menetapkan tujuan 

pemidanaan tersebut pada Buku Kesatu Ketentuan Umum dalam 

Bab III dengan judul: Pemidanaan,  Pidana, dan Tindakan. 

 Rancangan KUHP Nasional dalam Pasal 50 Ayat I telah 

menetapkan empat tujuan pemidanaan antara lain :

1. Pemidanaan bertujuan :

a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan 

14Nigel Walker, Sentencing In A Rational Society, Basic Books, Inc, Publishers,  

New York.  1971.
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masyarakat dan perkembangan daripada IPTEK. 

c.  Masukan daripada pengkajian dan pengamatan bentuk-bentuk 

serta dimensi baru dari kejahatan dalam pertemuan/kongres 

Internasional. 

d.  Masukan daripada Konvensi Internasional. 

e.  Masukan dari pengkajian perbandingan dari berbagai KUHP 

asing. 

 Pengkajian hal-hal tersebut di atas menurut Barda 
(16)

Nawawi  harus diseleksi dan diorientasikan juga pada nilai-nilai 

sosio filosofik, sosio-politik dan sosio-kultural serta tujuan 

nasional.

3.2 Perbedaan Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan

1. Sanksi Pidana bersumber pada ide dasar “mengapa diadakan 

pemidanaan?” sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide 

dasar “untuk apa diadakan pemidanaan itu?”

2. Sanksi Pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu 

perbuatan. Sanksi Tindakan lebih bersifat antipatif terhadap 

pelaku perbuatan tersebut. 

3. Sanksi Pidana lebih menekankan kepada unsur pembalasan.  Ia 

merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada yang 

melakukan kejahatan. Sanksi Tindakan menekankan kepada 

ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau 

16Barda Nawawi Arief, Makalah Seminar Nasional Kriminalisasi dan 

Dekriminalisasi Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, FU-UII,  

Yogyakarta,  15 Juli 1993. 

(15)
 Sudarto , menetapkan Kriminalisasi antara lain :

a. Hukum Pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan 

tindakan penanggulangan, pemahaman dan perwujudan 

mengenai daripada tujuan hukum pidana ini sangatlah perlu 

demi tercapainya kesejahteraan masyarakat dan anggota 

masyarakat secara berimbang. 

b. Ukuran untuk menetapkan daripada perbuatan yang tidak 

dikehendaki atau tidak disukai oleh masyarakat di samping 

dengan ketercelaan daripada tindakan tersebut,  juga karena 

perbuatan itu merugikan atu mendatangkan korban. 

c. Harus diperhatikan cost dan benefit principle, artinya usaha 

untuk mengkriminalisasi suatu perbuatan harus seimbang 

dengan hasilnya. 

d. Harus dipertimbangkan apakah kriminalisasi untuk menambah 

beban dari pada aparat penegak hukum sehingga tidak sampai 

untuk menimbulkan kelampauan beban tugas sehingga 

peraturan tersebut menjadi kurang efektif. 

 Bila dihubungkan dengan daripada pengertian Kejahatan 

sebagai suatu konsep yang relatif, dinamis, serta bergantung pada 

ruang dan waktu, maka sumber bahan dalam Kebijakan 

Kriminalisasi harus didasarkan kepada hal-hal antara lain :

a.   Masukan dari berbagai penemuan ilmiah. 

b. Masukan dari beberapa Hasil Penelitian dan Pengkajian 

mengenai dari perkembangan delik-delik khusus dalam 

15 Sudarto, Hukum Pidana Jilid I A, Badan Penyediaan Kuliah FH-UNDIP,  

Semarang.
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15 Sudarto, Hukum Pidana Jilid I A, Badan Penyediaan Kuliah FH-UNDIP,  

Semarang.
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c.    Andi Hamzah

Andi Hamzah mengemukakan, meskipun perbedaan dari 

Sanksi Pidana  dan Sanksi Tindakan agak samar,  namun 

beliau memberikan penjelasan bahwa sanksi pidana bertitik 

tolak pada pengenaan sanksi pada pelaku suatu perbuatan,  

sedangkan Sanksi Tindakan bertujuan untuk melindungi 

masyarakat. Selanjutnya, beliau mengutip dari pendapat 

Roeslan Saleh yang mengemukakan macam dari Sanksi 

Pidana tersebut tercantum di dalam Pasal 10 KUHPid,  

sedangkan “Tindakan” atau Maatregel di luar dari Pasal 
(18)

tersebut.

d.   Utrecht

Secara teoritis Utrecht ini melihat perbedaan dari Sanksi 

Pidana dan Sanksi Tindakan dari sudut tujuannya. Sansksi 

Pidana ini bertujuan untuk memberikan penderitaan yang 

istimewa kepada pelanggar agar ia akan merasakan dari 

akibat perbuatannya. sedangkan sanksi tindakan tujuannya 

adalah lebih bersifat untuk mendidik. Dengan mengutip dari 

pendapat Pompe, Utrecht menjelaskan lebih lanjut bahwa 

sanksi tindakan tersebut bila ditinjau dari teori-teori 

pemidanaan merupakan sanksi yang tidak membalas,  

melainkan semata-mata akan ditujukan untuk melindungi 

prevensi khusus. Sanksi Tindakan ini bertujuan untuk 

18Andi Hamzah,  Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia, Dari Retribusi Ke 
Reformasi, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1986

perawatan kepada sipembuat. 

4. Sanksi Pidana dititikberatkan pada pidana yang diterapkan 

untuk kejahatan yang dilakukan. Sanksi Tindakan mempunyai 

tujuan yang bersifat sosial.

 Berdasarkan hal yang dikemukakan di atas tentang 

perbedaan antara Sanksi Pidana dan  Sanksi Tindakan ada 

beberapa pendapat sarjana tentang kedua jenis sanksi ini antara 

lain:

a.   Satochid Kertanegara

Beliau mengemukakan dalam Hukum Pidana terdapat juga 

sanksi yang bukan bersifat siksaan,  yaitu apa yang disebut 

dengan “Tindakan” atau  Maatregel.  Hal ini dapat dilihat di 

dalam Pasal 45 KUHP.

b.   Sudarto

Beliau mengemukakan, Sanksi Pidana adalah penderitaan 

yang disengaja dibebankan kepada orang yang melakukan 

perbuatan tersebut yang memenuhi syarat-syarat tertentu. 

Sanksi dalam hukum pidana modren  juga meliputi apa yang 

disebut dengan tindakan tata tertib. Kemudian Sudarto 

menjelaskan, sanksi pidana merupakan “Pembalasan” 

(Pengimbalan) dari kesalahan pelaku tindak pidana,  

sedangkan tindakan adalah untuk perlindungan masyarakat 
(17)

dan pembinaan atau perawatan si pembuat.

17Sudarto, Hukum Pidana Jilid I A, Badan Penyediaan Kuliah FH-UNDIP, 
Semarang, 1973
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17Sudarto, Hukum Pidana Jilid I A, Badan Penyediaan Kuliah FH-UNDIP, 
Semarang, 1973
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g.   Herbert L. Packer

Beliau mengemukakan secara lebih tajam, perbedaan antara 

jenis Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan. Menurutnya,  fokus 

diberikannya Sanksi Pidana tersebut terletak pada perbuatan 

yang salah dari terpidana sehingga ia diberi sanksi dengan 

tujuan untuk mencegah terulangnya perbuatan tersebut atau 

untuk mengenakan penderitaan atau juga untuk kedua-

duanya. Sedangkan fokus dari Sanksi Tindakan tersebut 

terletak pada tujuan untuk memberikan pertolongan bukan 
(21)

pada perbuatan pidana.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas dapat 

disimpulkan bahwa double track system menghendaki adanya 

unsur pencelaan/penderitaan dan unsur pembinaan sama-sama 

diakomodasi dalam sistem sanksi hukum pidana. Inilah yang 

menjadi dasar penjelasan mengapa dalam double track system 

dituntut adanya kesetaraan antara Sanksi Pidana dan Sanksi 

Tindakan. Hal ini bisa diterapkan bagi pelaku penyalahgunaan 

narkotika sehingga efek jera dan proses penyembuhan dari 

pelaku kejahatan narkotika tersebut dapat berjalan sebagaimana 

yang diharapkan.

21Packer,  Herbert L, The Limits Of The Criminal Sanction,  Stanford 

University Press,  California, 1968

melindungi masyarakat, terhadap orang-orang berbahaya 

yang mungkin akan melakukan delik-delik yang dapat 
(19)

merugikan masyarakat tersebut.

e.   J. E. Jonkers

Pakar dari hukum Belanda ini membedakan jenis dari Sanksi 

Pidana dan Sanksi Tindakan. Dikemukakannya, sanksi 

pidana dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk 

kejahatan yang dilakukan, sedangkan sanksi tindakan 

mempunyai tujuan yang bersifat sosial. Terdapat kesamaan 

pandangan Roeslan Saleh, Utrecht, Andi Hamzah, dan 

Jonkers tentang lingkup di luar Pasal 10 KUHPid yang 

dikatakan oleh mereka, tidak dapat dikualifikasikan sebagai 
(20)

sanksi pidana.

f.     Alf Ross

Pendapat Alf Ross ini dikutip oleh Muladi dan Barda yang 

membedakan secara jelas antara Sanksi Pidana dan Sanksi 

Tindakan. Selain ditujukan pada pengenaan penderitaan 

terhadap orang yang bersangkutan, Sanksi Pidana juga harus 

merupakan pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si 

pelaku. Perbedaan pada prinsipnya harus didasarkan pada ada 

tidaknya unsur pencelaan, bukan ada tidaknya unsur 

penderitaan. 

19Utrecht, Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II, Pustaka Tinta Mas, 

Surabaya, 1987
20J. E. Jonkers, Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda, PT. Bina 

Aksara, Jakarta,  1987
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g.   Herbert L. Packer
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(21)
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21Packer,  Herbert L, The Limits Of The Criminal Sanction,  Stanford 

University Press,  California, 1968
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(19)
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bukan hukuman penjara dan tindakan atau rehabilitasi (double 

track system). Maknanya, Penjatuhan Sanksi Pidana dengan 

system double track (tindakan dan pemidanaan) di Pengadilan 

Negeri Langkat belum  pernah diimplementasikan.

 Padahal Undang Undang No 35 tahun 2009 mengatur 

tentang penerapan sanksi bagi pelaku tindak pidana Narkoba 

dengan double track system ini sebagaimana diatur dalam pasal 

111 s.d. 148 khususnya pasal 126, 127, dan 128 yang 

mengamanatkan kewajiban untuk menjalani dan pengobatan atau 

rehab i l i t as i  bag i  pencandu  narko t ika  a tau  korban 

penyalahgunaan narkotika.

Gambar.1. Wawancara Tim Peneliti dengan Bapak Raymond di 

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Langkat.

BAB IV

IMPLEMENTASI MODEL DOUBE TRACK SYSTEM

4.1 Contoh Studi Kasus

 Dari hasil uji lapangan di Lembaga Masyarakat Narkotika 

di Kabupaten Langkat berdasarkan wawancara dengan Bapak 

Raymond  Kasubsi Bimbingan Kemasyarakatan  dan Perawatan, 

bahwa dari narapidana yang menjalani hukuman di Lembaga 

Pemasyarakatan Narkotika Langkat tidak ada yang dijatuhi 

hukuman rehabilitasi. Hal ini menunjukan double track system 

(tindakan dan hukuman) belum terlaksanakan dalam penjatuhan 

hukuman kepada pelaku kejahatan tindak pidana narkoba. 

Namun, ada program  rehabilitasi yang dilaksanakan berdasarkan 

rehabilitasi yang di atur dalam UU No. 35 Tahun 2009 pasal 127 

yaitu rehabilitasi kesehatan dan rehabilitasi sosial.

 Untuk Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Langkat, 

program rehabilitasi yang dilaksanakan sekarang ini yaitu 

program rehabilitasi sosial bukan penerapan double track system 

atas putusan Pengadilan Negeri Langkat. Bapak Raymond  

menyatakan bahwa putusan double track system di Pengadilan 

Negeri Langkat dalam tindak pidana narkotika belum pernah 

dilaksanakan. Artinya semua pelaku tindak pidana narkoba yang 

dijatuhi hukuman dan menjalani hukuman di Lembaga 

Pemasyarakatan Narkotika Langkat semua atas putusan 

Pengadilan Negeri yang menjatuhkan hukuman penjara saja 
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Pemasyarakatan Narkotika Langkat mendapat jatah 15 orang 

narapidana narkotika untuk direhabilitasi sosial. Di tahun 2019 

ini narapidana yang lolos seleksi untuk diikutkan rehabilitasi 

sosial melonjak menjadi 400 orang. Lebih lanjut beliau 

mengatakan, untuk rehabilitasi kesehatan tahun ini dilaksanakan 

di Lembaga Pemasyarakatan Pemantang Siantar.

4.2 Penerapan Double Track System

 Menurut beberapa pendapat ahli yang peneliti 

wawancarai seperti dosen pidana Dr. Nelvitia Purba 

mengatakan, double track system bisa saja dilaksanakan 

mengingat landasan hukumnya sudah jelas diatur dalam UU No. 

35 Tahun 2009, karena tidak seharusnya pelaku penyalahgunaan 

narkotika atau korban narkotika harus dipidana dengan penjara 

tapi perlu juga dilakukan rehabilitasi untuk mengembalikan 

kondisi seperti semula. Namun, hasil wawancara di Lembaga 

Pemasyarakatann Nrkotika Langkat ternyata sampai sekarang 

hakim belum menerapkan penjatuhan hukuman dengan double 

track system ini. Hakim  lebih cenderung menggunakan system 

single track  berupa pidana penjara.

 Dari hasil data di lapangan teryata sistem tindakan dan 

pidana ini masih harus disosialisasikan lagi agar pengadilan 

melalui putusan hakim berani melakukan hukum dengan system 

pemidanaan doble track ini. Hal ini disebabkan, tidak semua 

pelaku tindak pidana narkotika adalah penjahat bahkan banyak 

juga hanya coba-coba atau menjadi korban karena faktor 

 Double track system ini telah diimplementasikan pada 

peradilan anak sebagaimana yang diatur dalam UU No.11 Tahun 

2012, tentang sistem Peradilan Pidana Anak, namun pada 

kenyataannya double track system ini juga jarang di terapkan. 

Hakim lebih cenderung menerapkan single track system yang 

berupa hukuman penjara bukan Sanksi Tindakan berupa 

rehabilitasi.

 Rehabilitasi bagi narapidana Lembaga Pemasyarakatan 

Narkotika Langkat yang dilaksanakan adalah rehabilitasi sosial 

bagi narapidana yang sudah dijatuhi hukuman penjara dan sedang 

melaksanakan hukuman penjara tersebut sebagaimana yang 

diatur dalam UU No.35 tahun 2009  sebagaimana diatur dalam 

Pasal 127 ayat 3  yang menyatakan: “dalam hal penyalahguna 

sebagimana yang dimaksud ayat (1) dapat dibuktikan atau 

sebagai korbanpenyalahgunaan narkotika. Penyalahguna 

tersebut wajib menjalani rehabilitasi media dan rehabilitasi 

sosial.”

 Narapidana yang layak untuk mengikuti program 

rehabilitasi ini akan diseleksi oleh team dari BNN Deliserdang, 

dengan kriteria layak dan tidak layak. Rehabilitasi sosial yang 

dilakukan ini diikuti narapidana yang lolos dan dinyatakan layak 

selama 6 (enam) bulan. Berdasarkan wawancara di Lembaga 

Pemasyarakatan dengan Bapak Dayat Kasubsi Program Manajer 

Rehabilitasi Sosial di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika 

Langkat mengatakan bahwa untuk tahun 2015 lembaga 



35 36

Pemasyarakatan Narkotika Langkat mendapat jatah 15 orang 

narapidana narkotika untuk direhabilitasi sosial. Di tahun 2019 

ini narapidana yang lolos seleksi untuk diikutkan rehabilitasi 

sosial melonjak menjadi 400 orang. Lebih lanjut beliau 

mengatakan, untuk rehabilitasi kesehatan tahun ini dilaksanakan 

di Lembaga Pemasyarakatan Pemantang Siantar.

4.2 Penerapan Double Track System

 Menurut beberapa pendapat ahli yang peneliti 

wawancarai seperti dosen pidana Dr. Nelvitia Purba 

mengatakan, double track system bisa saja dilaksanakan 

mengingat landasan hukumnya sudah jelas diatur dalam UU No. 

35 Tahun 2009, karena tidak seharusnya pelaku penyalahgunaan 

narkotika atau korban narkotika harus dipidana dengan penjara 

tapi perlu juga dilakukan rehabilitasi untuk mengembalikan 

kondisi seperti semula. Namun, hasil wawancara di Lembaga 

Pemasyarakatann Nrkotika Langkat ternyata sampai sekarang 

hakim belum menerapkan penjatuhan hukuman dengan double 

track system ini. Hakim  lebih cenderung menggunakan system 

single track  berupa pidana penjara.

 Dari hasil data di lapangan teryata sistem tindakan dan 

pidana ini masih harus disosialisasikan lagi agar pengadilan 

melalui putusan hakim berani melakukan hukum dengan system 

pemidanaan doble track ini. Hal ini disebabkan, tidak semua 

pelaku tindak pidana narkotika adalah penjahat bahkan banyak 

juga hanya coba-coba atau menjadi korban karena faktor 

 Double track system ini telah diimplementasikan pada 

peradilan anak sebagaimana yang diatur dalam UU No.11 Tahun 

2012, tentang sistem Peradilan Pidana Anak, namun pada 

kenyataannya double track system ini juga jarang di terapkan. 

Hakim lebih cenderung menerapkan single track system yang 

berupa hukuman penjara bukan Sanksi Tindakan berupa 

rehabilitasi.

 Rehabilitasi bagi narapidana Lembaga Pemasyarakatan 

Narkotika Langkat yang dilaksanakan adalah rehabilitasi sosial 

bagi narapidana yang sudah dijatuhi hukuman penjara dan sedang 

melaksanakan hukuman penjara tersebut sebagaimana yang 

diatur dalam UU No.35 tahun 2009  sebagaimana diatur dalam 

Pasal 127 ayat 3  yang menyatakan: “dalam hal penyalahguna 

sebagimana yang dimaksud ayat (1) dapat dibuktikan atau 

sebagai korbanpenyalahgunaan narkotika. Penyalahguna 

tersebut wajib menjalani rehabilitasi media dan rehabilitasi 

sosial.”

 Narapidana yang layak untuk mengikuti program 

rehabilitasi ini akan diseleksi oleh team dari BNN Deliserdang, 

dengan kriteria layak dan tidak layak. Rehabilitasi sosial yang 

dilakukan ini diikuti narapidana yang lolos dan dinyatakan layak 

selama 6 (enam) bulan. Berdasarkan wawancara di Lembaga 

Pemasyarakatan dengan Bapak Dayat Kasubsi Program Manajer 

Rehabilitasi Sosial di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika 

Langkat mengatakan bahwa untuk tahun 2015 lembaga 



37 38

penghukuman dengan single track system dengan menjatuhkan 

hukuman pidana penjara;

4. Perlu pengaturan anggaran yang jelas bila sistem hukuman 

tindakan dan pidana ini diimplementasikan;

5. Perlunya sarana atau tempat bagi korban narkotika yang sedang 

direhabilitasi dengan pelaku kejahatan narkotika kelas kakap 

semisal pengedar. Antara korban dan pelaku kejahatan tindak 

pidana narkotika ini harus dipisahkan tempat menjalani 

hukumannya.

Gambar.3. Foto Tim Peneliti dengan Bapak Reymond dan 

Bapak Hidayat Usai Pengambilan Data di Lapas Narkotika 

Kelas II A Langkat.

lingkungan yang membawa mereka melakukan perbuatan 

penyalahgunaan narkotika ini. Lebih lanjut Pasal 10 KUHP juga 

mengatur tentang double track system yakni adanya pidana 

pokok dan pidana tambahan.

Gambar.2. Peneliti Pada saat Pengambilan Data di Lapas 

Narkotika Langkat.

4.3 Hambatan Penerapan Double Track System

 Dari hasil wawancara dengan petugas lapas narkotika 

Kelas II A Langkat diperoleh hasil bahwa hambatan yang 

dijumpai dalam penerapan double track system ini adalah :

1. Sarana dan prasarana yang belum memadai;

2. Lembaga rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkotika dan 

korban narkotika masih sangat terbatas;

3.Dalam proses persidangan, hakim lebih banyak menerapkan 
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4.4 Upaya-Upaya Implementasi Double Track System

 Dari hasil data di lapangan sampai sekarang, belum ada 

pu tusan  Pengad i l an  Nege r i  Langka t  da l am kasus 

penyalahgunaan narkotika agar dijatuhi hukuman denga sistem 

tindakan rehabilitasi dengan pidana penjara meskipun 

sebenarnya tidak semua pelaku penyalahgunaan narkoba harus 

dijatuhi hukuman penjara. Hukuman tindakan rehabilitasi juga 

diperlukan sebagai tindakan preventif bagi pelaku korban 

penyalahgunaan narkotika.

 Upaya yang dilakukan dari hasil wawancara peneliti 

dengan petugas di Lapas Narkotika Langkat adalah kelengkapan  

sarana dan prasarana sebagai dampak dari putusan hakim yang 

dijatuhkan dengan sistem tindakan dan pemidanaan bagi pelaku 

penyalahgunaan narkotika haruslah disiapkan terlebih dahulu 

mengingat tempat menjalani hukuman pidana dengan rehabilitasi 

harus terpisah di samping itu perlu dipersiapkan anggaran untuk 

pelasanaan hukuman rehabilitasi dan pidana tersebut.

 Namun, berdasarkan wawancara peneliti dengan petugas 

Lapas Narkotika Kelas II A Langkat lebih lanjut dikatakan, 

sampai sekarang meskipun sistem ini belum dilaksanakan oleh 

Pengadilan Negeri Langkat namun rehabilitasi bagi narapidana 

yang telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan upaya rehabilitasi 

yang diatur dalam UU narkotika tetap dilaksanakan di Lapas 

Narkotika Kelas II A Langkat. Tahun 2020 ada 400 narapidana 

narkotika yang sedang melaksanakan rehabilitasi sosial.
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melaksanakan rehabilitasi sosial sebagaimana yang diatur 

dalam UU narkotika dan telah memisahkan lokasi tempat 

bagi narapidana yang sudah tahap rehabilitasi sosial dengan 

narapidana yang dijatuhi hukuman pidana. Meskipun 

rehabilitasi sosial yang dilaksanakan di Lapas Langkat 

bukanlah dari hasil putusan hakim Pengadilan Negeri 

Langkat dengan sistem dua arah tindakan dan pemidanaan 

(double track system)

BAB V

PENUTUP

�
 Dari apa yang telah di uraikan dalam analisis data dapat 

disimpulkan sebagai berikut :

1.  Dari hasil kajian di lapangan disimpulkan bahwa sampai 

sekarang system pemidanaan yang di jatuhkan di Pengadilan 

Negeri Langkat terhadap pelaku kejahatan narkotika masih 

memakai single track system. Sehingga semua narapidana 

yang menjalani hukuman di Lapas Narkotika Kelas II A 

Langkat dijatuhi hukuman berupa pidana.

2.   Sistem hukuman tindakan dan hukuman pidana berdasarkan 

hasil wawancara dengan petugas Lapas Narkotika Langkat 

penerapan hukuman dengan sistem ini bisa saja di 

laksanakan karena memang Undang-Undang mengaturnya, 

namun perlu dipersiapkan sarana prasarana pendukung 

terlebih dahulu;

3.  Banyak hambatan yang dijumpai dalam pelaksanaan 

penerapan double track system terhadap pelaku kejahatan 

penyalahgunaan narkotika antara lain sarana dan prasarana 

yang belum memadai, anggaran yang diperlukan, kesiapan 

Sumber Daya Manusia (SDM) dalam memahami makna 

pelaksanaan hukuman tindakan dan pemidanaan  ini dan 

Lembaga Rehabilitasi yang jumlahnya masih sangat minim.

4.    Upaya-upaya yang dilakukan oleh Lapas Narkotika Kelas II 

A Langkat antara lain Lapas Narkotika Langkat sudah 
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pelaksanaan hukuman tindakan dan pemidanaan  ini dan 

Lembaga Rehabilitasi yang jumlahnya masih sangat minim.

4.    Upaya-upaya yang dilakukan oleh Lapas Narkotika Kelas II 

A Langkat antara lain Lapas Narkotika Langkat sudah 



43 44

P. Peter. J. ------------- For Disparity Does Not Automatically 
Entail Unjust Inequality. Not Does Equality In Sentence 
Automatically Entail Appropiate Sentence. --------:--------

Packer, L. Herbert. 1968. The Limits of the Criminal Sanction. 
California: Stanford University Press.

Purba, Nelvitia., Sri Sulistyawati. 2015. Pelaksanaan Hukuman 
Mati Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana di 
Indonesia. Medan. Penerbit Graha Ilmu.

Sholehuddin. 2003.  Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Idel 
Dasar Double Track System dan Implementasinya.  
Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Sholehuddin. 2003. Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana (Ide 
Dasar Double Track System Dan Implementasinya. 
Jakarta: Rajawali Pers.

Sudarto. 1974. Hukum Pidana Jilid I A. Semarang: Badan 
Penyediaan Kuliah FH-UNDIP.

Sudarto. 1973. Hukum Pidana Jilid I A. Semarang: Badan 
Penyediaan Kuliah FH-UNDIP.

Utrecht. 1987. Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II. 
Surabaya: Pustaka Tinta Mas.

Undang Undang No.35 Tahun2009. Pasal 128 Tentang Narkoba

Undang Undang No.35 Tahun 2009. Pasal 2, 3, dan 4 Tentan 
Narkoba

Undang Undang No.35 tahun 2009. Pasal 103 Tentang Narkoba

DAFTAR PUSTAKA

Arief, Barda Nawawi. 15 Juli 1993. Makalah Seminar Nasional 
Kriminalisasi dan Dekriminalisasi Dalam Pembaharuan 
Hukum Pidana Indonesia FU-UII.  Yogyakarta.

Arief, Barda Nawawi. 1998. Beberapa Asfek Kebijakan 
Penegakan Hukum Pidana. Bandung: PT. Citra Aditya 
Bakti.

Hamzah, Andi. 1986. Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, 
dari Retribusi ke Reformasi. Jakarta: PT. Pradnya 
Paramita.

Hartono, Sunaryati. September 1983. Perspektif Politik Hukum 
Nasional: Sebuah Pemikiran Majalah Hukum dan 
Pembangunan No. 5 Tahun Ke-10.

Jonkers, J. E. 1987. Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia 
Belanda. Jakarta: PT. Bina Aksara.

Moeljosoedomo,  Soewoto. 1999. Pengertian dan Problematik 
Politik Hukum, Makalah Diskusi Politik Hukum.  
Surabaya: Pascasarjana Untag.

Muladi. 1985.  Lembaga Pidana Bersyarat. Bandung: ------------

Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. Bunga Rampai Hukum 
Pidana. Alumni Bandung: -------------

P, Hoefnagels, G. 1973. The Other Side Of Criminology. Holland: 
Kluwer Deventer.



43 44

P. Peter. J. ------------- For Disparity Does Not Automatically 
Entail Unjust Inequality. Not Does Equality In Sentence 
Automatically Entail Appropiate Sentence. --------:--------

Packer, L. Herbert. 1968. The Limits of the Criminal Sanction. 
California: Stanford University Press.

Purba, Nelvitia., Sri Sulistyawati. 2015. Pelaksanaan Hukuman 
Mati Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana di 
Indonesia. Medan. Penerbit Graha Ilmu.

Sholehuddin. 2003.  Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Idel 
Dasar Double Track System dan Implementasinya.  
Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Sholehuddin. 2003. Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana (Ide 
Dasar Double Track System Dan Implementasinya. 
Jakarta: Rajawali Pers.

Sudarto. 1974. Hukum Pidana Jilid I A. Semarang: Badan 
Penyediaan Kuliah FH-UNDIP.

Sudarto. 1973. Hukum Pidana Jilid I A. Semarang: Badan 
Penyediaan Kuliah FH-UNDIP.

Utrecht. 1987. Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II. 
Surabaya: Pustaka Tinta Mas.

Undang Undang No.35 Tahun2009. Pasal 128 Tentang Narkoba

Undang Undang No.35 Tahun 2009. Pasal 2, 3, dan 4 Tentan 
Narkoba

Undang Undang No.35 tahun 2009. Pasal 103 Tentang Narkoba

DAFTAR PUSTAKA

Arief, Barda Nawawi. 15 Juli 1993. Makalah Seminar Nasional 
Kriminalisasi dan Dekriminalisasi Dalam Pembaharuan 
Hukum Pidana Indonesia FU-UII.  Yogyakarta.

Arief, Barda Nawawi. 1998. Beberapa Asfek Kebijakan 
Penegakan Hukum Pidana. Bandung: PT. Citra Aditya 
Bakti.

Hamzah, Andi. 1986. Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, 
dari Retribusi ke Reformasi. Jakarta: PT. Pradnya 
Paramita.

Hartono, Sunaryati. September 1983. Perspektif Politik Hukum 
Nasional: Sebuah Pemikiran Majalah Hukum dan 
Pembangunan No. 5 Tahun Ke-10.

Jonkers, J. E. 1987. Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia 
Belanda. Jakarta: PT. Bina Aksara.

Moeljosoedomo,  Soewoto. 1999. Pengertian dan Problematik 
Politik Hukum, Makalah Diskusi Politik Hukum.  
Surabaya: Pascasarjana Untag.

Muladi. 1985.  Lembaga Pidana Bersyarat. Bandung: ------------

Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. Bunga Rampai Hukum 
Pidana. Alumni Bandung: -------------

P, Hoefnagels, G. 1973. The Other Side Of Criminology. Holland: 
Kluwer Deventer.



45 46

BIODATA PENULIS

Prof. Hj. Sri Sulistyawati, S.H., M.Si., lahir di 

Wonogiri pada 27 Desember 1958. Pernah 

menjabat sebagai Rektor UMN Al Washliyah, 

Medan. Saat ini beraktivitas sebagai Dosen 

Fakul tas  Hukum UMN Al  Washl iyah . 

Menyelesaikan Strata I di Universitas Islma Sumatra Utara 

dengan Bidang Ilmu Hukum Pidana, lalu melanjutkan ke 

Universitas Sumatra Utara untuk Strata II dengan Bidang Ilmu 

Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan, dan 

menyelesaikan program Doktor di Universiti Malaya Kuala 

Lumpur Malaysia, Bidang Ilmu Sosiologi Hukum.

Beliau telah menulis sejumlah buku, di antaranya: Pelaksanaan 

Hukuman Mati dari Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum 

Pidana Indonesia, Mengenal Hukum Pidana Indonesia, 

Pendidikan Kewarganegaraan, Aspek Hukum Bisnis, 

Pendidikan Berbasis Karakter Bangsa dalam Mencegah Tindak 

Pidana Korupsi bagi Siswa SMA, Pendidikan Berbasis Karakter 

Bangsa dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi bagi Siswa 

SMA, Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Media 

Membangun Sikap Anti Korupsi, Kejahatan dan Penjahat dari 

Aspek Kriminologi, Filsafat Hukum, dan Mengenal Lebih Dekat 

Hukum Pidana dar i  Perspek t i f  Hukum Indones ia . 

Berpengalaman dalam forum skala regional, nasional, dan 

internasional baik sebagai peserta maupun narasumber.

Walker, Niger. 1971.  Sentencing In A Rational Society,  Basic 
Books,  Inc. New York : Publishers.  

----------------, Sumut Tempati Peringkat Kedua Pengguna 
Narkoba Terbanyak, Republika.co.id., Medan,  Sabtu,12 
Mei 2018.

----------------, Forum,  Virus Jahat Bernama Narkotika,  30 
Desember 2001

----------------, 2018. Implementasi Sistem Sanksi Pidana dan 
Tindakan (Double Track System) terhadap Pelaku 
Kejahatan Tindak Pidana Narkotika,Tangerang: Mahara 
Publishing.



45 46

BIODATA PENULIS

Prof. Hj. Sri Sulistyawati, S.H., M.Si., lahir di 

Wonogiri pada 27 Desember 1958. Pernah 

menjabat sebagai Rektor UMN Al Washliyah, 

Medan. Saat ini beraktivitas sebagai Dosen 

Fakul tas  Hukum UMN Al  Washl iyah . 

Menyelesaikan Strata I di Universitas Islma Sumatra Utara 

dengan Bidang Ilmu Hukum Pidana, lalu melanjutkan ke 

Universitas Sumatra Utara untuk Strata II dengan Bidang Ilmu 

Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan, dan 

menyelesaikan program Doktor di Universiti Malaya Kuala 

Lumpur Malaysia, Bidang Ilmu Sosiologi Hukum.

Beliau telah menulis sejumlah buku, di antaranya: Pelaksanaan 

Hukuman Mati dari Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum 

Pidana Indonesia, Mengenal Hukum Pidana Indonesia, 

Pendidikan Kewarganegaraan, Aspek Hukum Bisnis, 

Pendidikan Berbasis Karakter Bangsa dalam Mencegah Tindak 

Pidana Korupsi bagi Siswa SMA, Pendidikan Berbasis Karakter 

Bangsa dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi bagi Siswa 

SMA, Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Media 

Membangun Sikap Anti Korupsi, Kejahatan dan Penjahat dari 

Aspek Kriminologi, Filsafat Hukum, dan Mengenal Lebih Dekat 

Hukum Pidana dar i  Perspek t i f  Hukum Indones ia . 

Berpengalaman dalam forum skala regional, nasional, dan 

internasional baik sebagai peserta maupun narasumber.

Walker, Niger. 1971.  Sentencing In A Rational Society,  Basic 
Books,  Inc. New York : Publishers.  

----------------, Sumut Tempati Peringkat Kedua Pengguna 
Narkoba Terbanyak, Republika.co.id., Medan,  Sabtu,12 
Mei 2018.

----------------, Forum,  Virus Jahat Bernama Narkotika,  30 
Desember 2001

----------------, 2018. Implementasi Sistem Sanksi Pidana dan 
Tindakan (Double Track System) terhadap Pelaku 
Kejahatan Tindak Pidana Narkotika,Tangerang: Mahara 
Publishing.



47 48

Isma Padli Pulungan, S.H., M.H. lahir di 

Medan 16 Agustus 1971. Bekerja sebagai dosen 

di Universitas Al Washliyah Medan Fakultas 

Hukum. Alamat Komplek Setia Budi YY No. 99 

Medan. Menamatkan program Strata I di 

Universitas Islam Sumatra Utara (UISU) dengan Bidang Ilmu 

Hukum Pidana, lalu melanjutkan Strata II di Universitas 

Muhammadiyah Sumatra Utara dengan Bidang Ilmu yang sama. 

Beliau juga menulis buku satu di antaranya berjudul 

Pembentukan Karakter bangsa bagi Siswa SMU Untuk 

Pencegahan Korupsi di Sumatra Utara.

Iwan Setyawan,  S .H. ,  M.H.  l ah i r  d i 

Purwokerto, 2 Desember 1979. Bekerja sebagai 

dosen di Univeristas Muslim Nusantara (UMN) 

Al Washliyah, Medan. Telah menulis sejumlah 

buku dan jurnal. Saat ini berdomoisili di Jl. Sei 

Mencirim Gg. Jati, Komplek Jasari No.12



47 48

Isma Padli Pulungan, S.H., M.H. lahir di 

Medan 16 Agustus 1971. Bekerja sebagai dosen 

di Universitas Al Washliyah Medan Fakultas 

Hukum. Alamat Komplek Setia Budi YY No. 99 

Medan. Menamatkan program Strata I di 

Universitas Islam Sumatra Utara (UISU) dengan Bidang Ilmu 

Hukum Pidana, lalu melanjutkan Strata II di Universitas 

Muhammadiyah Sumatra Utara dengan Bidang Ilmu yang sama. 

Beliau juga menulis buku satu di antaranya berjudul 

Pembentukan Karakter bangsa bagi Siswa SMU Untuk 

Pencegahan Korupsi di Sumatra Utara.

Iwan Setyawan,  S .H. ,  M.H.  l ah i r  d i 

Purwokerto, 2 Desember 1979. Bekerja sebagai 

dosen di Univeristas Muslim Nusantara (UMN) 

Al Washliyah, Medan. Telah menulis sejumlah 

buku dan jurnal. Saat ini berdomoisili di Jl. Sei 

Mencirim Gg. Jati, Komplek Jasari No.12


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53

