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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

“Merupakan suatu kodrat bahwa manusia dalam memenuhi fungsi 

kehidupannya selalu dihadapkan pada perbedaan sifat antara yang satu dengan 

lainnya mau tidak mau dalam membentuk pribadinya masing-masing dengan 

menggunakan budi pekerti serta keinsyafan batinnya ia harus menimbang  

rasa, memilih nilai-nilai yang berguna baginya dalam pergaulan hidup 

masyarakat”.1 

Pertentangan-pertentangan sifat inilah kiranya yang menimbulkan 

paradoks dalam kehidupan manusia. Sehingga tidaklah mengherankan, jika 

pada suatu saat kita berbicara mengenai hak-hak asasi manusia pada saat itu 

pula kita memikirkan kebaikannya, yaitu pembatasan-pembatasan hak-hak 

asasi tersebut. Hal ini bukanlah disebabkan karena kekhawatiran kalau hak-

hak asasi tersebut dibatasi, tetapi justru disebabkan karena kebutuhan akan 

adanya pembatasan tersebut untuk menjaga keseimbangan ketertiban dalam 

masyarakat. 

“Dalam hidup bermasyarakat selalu terdapat nilai-nilai abstrak yang 

dianut sebagai ketentuan atau kaidah yang ditaati oleh setiap orang dalam 

pergaulan hidup bermasyarakat dan menjamin ketertiban dalam masyarakat 

yang biasanya disebut dengan norma”.2 

                                                 
1 Wardani, Tuti, Perbandingan antar Stelsel Pidana dalam WvS dan Dalam Konsep Randangan 

KHUP. Fakultas UNDIP, Semarang, 1982. Hal: 1. 
2 Bambang Peornomo, Asas-asas Hukum Pidana. Goti Indonesia. Jakarta, 1989. Hal: 36. 
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Supaya norma dapat menjadi pedoman hidup dalam masyarakat, maka 

norma harus diberikan sanksi. Salah satu norma dalam masyarakat yang 

memiliki sanksi yang bersifat tegas dan mengikat adalah norma hukum, sanksi 

yang terdapat di dalam norma hukum berupa ancaman pidana yang ditetapkan 

oleh negara (penguasa) yang wajib ditaati oleh setiap anggota masyarakat 

apabila mereka melakukan pelanggaran terhadap norma hukum tersebut. 

“Dengan begitu eksistensi hukum diperlukan untuk mencegah 

timbulnya bahaya-bahaya yang mampu meresahkan kehidupan masyarakat 

sehingga setiap anggota masyarakat merasa aman dan tentram karena 

memperoleh suatu perlindungan hukum”.3 

Sebagai negara hukum, Indonesia berusaha untuk menegakkan 

supremasi hukum, segala persoalan harus ditangani sesuai dengan hukum 

yang berlaku. Demikian juga apabila terjadi pertentangan antar kepentingan 

individu dalam masyarakat yang juga melanggar ketentuan dalam aturan 

hukum atau yang sering disebut dengan kejahatan maka harus ditanggulangi 

dengan kaidah hukum yang berlaku, yang dalam hal ini adalah hukum pidana. 

Untuk dapat menjatuhkan sanksi pidana kepada seseorang yang 

melanggar aturan hukum diperlukan sebuah institusi atau lembaga yang 

memiliki wewenang untuk itu. Di Indonesia institusi atau lembaga itu adalah 

lembaga peradilan yang dalam pelaksanaan tugasnya dilakukan oleh hakim. 

                                                 
3 Wahyu Afandi. Hukum Pengakan Hukum. Alumni Bandung. 1981. Hal: 4. 
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“Dalam melaksanakan tugasnya, hakim sebagai kekuasaan yang 

merdeka harus bebas dari segala campur tangan pihak manapun, sehingga 

hakim dapat dengan tenang memberikan keputusan yang seadil-adilnya”.4 

Hal ini sesuai dengan rumusan Pasal 1 Undang-undang Nomor 4 tahun 

2004 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa yang 

dimaksud dengan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang 

merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan 

keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum dan 

keadilan.  

Dengan kebebasan hakim inilah maka keadilan diharapkan dapat 

tercipta sesuai dengan jiwa kemanusiaan serta keadilan sosial dalam 

masyarakat. Ada pendapat yang menyatakan bahwa hukum harus dijalankan 

tanpa pandang bulu. Suatu perbuatan yang dianggap melanggar hukum maka 

harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, dan jika ada 

perbuatan serupa maka pidana tersebut juga harus dijatuhkan sama seperti 

yang sudah-sudah. Ada pendapat lain yang menyatakan bahwa masalah 

penjatuhan pidana harus memandang terhadap siapa dan bagaimana pidana 

akan dijatuhkan. Sebab tidak semua tindak pidana dilakukan dengan dasar 

hanya ingin mengejar kesenangan saja, tetapi terkadang perbuatan pidana 

tersebut dilakukan dengan alasan kemanusiaan yang kadang kala lebih berat 

nilainya dari perbuatan itu sendiri. 

                                                 
4 Ibid. Hal: 13. 
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Keresahan akan muncul dalam masyarakat apabila hakim dalam 

keputusannya menetapkan pidana yang berbeda dalam sebuah kasus yang 

sama, perbedaan putusan inilah yang sering disebut sebagai disparitas pidana. 

“Menurut pendapat Cheang seperti yang dikutip oleh Muladi dan 

Barda Nawawi disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama 

terhadap tindak pidana yang sama (same ofference) atau terhadap tindak-

tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan (offerences 

comparable seriosness) tanpa dasar pembenaran yang jelas”.5 

Bagi masyarakat awam tentu saja persoalan disparitas pidana ini 

menjadi suatu masalah yang sangat besar. Hukum dianggap sebagai pedoman 

yang bersifat tetap yang tak dapat berubah walaupun ada intervensi dari pihak 

manapun, kecuali sudah secara resmi dirubah melalui prosedur yang sudah 

semestinya. 

Dengan terjadinya disparitas pidana ada penjelasan yang gamblang 

terhadap masyarakat umum maka berdampak munculnya rasa ketidakadilan di 

pihak terpidana sendiri maupun masyarakat yang tidak mengetahui latar 

belakang pemberian pidana tersebut. 

Keadaan ini akan menjadi dampak yang sangat buruk bagi kepastian 

hukum serta kepercayaan masyarakat terhadap hukum serta lembaga peradilan 

kita. Apalagi apabila disparitas pidana terjadi di dalam perkara yang mendapat 

perhatian publik/masyarakat, seperti contohnya dalam kasus penyalahgunaan 

narkotika di lingkungan kita dewasa ini. 

                                                 
5 Muladi dan Barda Nawai. Teori-teori Pidana. Alumni. Bandung. 1998. Hal: 53. 
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Menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 Pasal 1 tentang 

narkotika adalah: “Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan 

tanaman baik sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan 

kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan 

dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-

golongan sebagaimana terlampir                                                                                                                                                                                                                                                    

dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan 

Menteri Kesehatan”. 

Dengan maraknya kasus penyalahgunaan narkotika dewasa ini menjadi 

keprihatinan kita semua. Ancaman yang sangat berbahaya bagi generasi 

penerus bangsa akan menjadi kenyataan apabila praktek pidana tersebut tidak 

segera di batasi dan dicari pemecahannya. 

Pembatasan penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang di 

Indonesia sudah banyak diatur dalam sistem perundang-undangan kita antara 

lain: 

1. Ordonasi obat keras Staatsbald 1949 Nomor 419. 

2. Undang-undang Nomor. 9 tahum 1976 tentang Narkotika. 

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1992 tentang 

Kesehatan, khususnya ketentuan tentang pengamanan zat aditif, yang 

dicantumkan di dalam bagian kedua belas, Pasal 44. 

4. Undang-undang Nomor. 22 tahun 1997 tentang Narkotika. 

5. Undang-undang Nomor. 7 tahun 1997 tentang pengesahan United Nations 

Convention Against Illicit Trafic in Narcotic Drug and Psycotropic 

Sustances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Peredaran 

Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988). 



 6 

6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28/Men 

Kes/Per/I/78 tentang Penyimpanan Narkotika. 

7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 229/ Menkes/ 

Per/ VII/ 1978 tentang jarum suntik, semprit suntik pipa pemadatan dan 

Anhidra asam asetat. 

8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 213 tahun 1979 

tentang obat keras tertentu. 

9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1 tahun 1980 

tentang ketentuan penanaman papaver, koka dan ganja. 

10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 124/ Menkes/ 

Per/II/1993. 

11. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 782/Menkes/Per/VII/1996 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 124/ Menkes/ Per/ 

II/1993. 

12. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 65/Menkes/SK/IV/1997 tentang 

penetapan bahan-bahan lain sebagai narkotika. 

13. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 243/Menkes/Per/V/1990 tentang 

perdagangan besar farmasi. 

14. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 245/Menkes/SK/V/1990 tentang 

ketentuan dan tata cara pelaksanaan pemberian izin usaha industri farmasi 

(Dirjen POM Dep. Kesehatan RI, tanpa tahun). 
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Peraturan perundang-undangan di atas merupakan hukum positif yang 

menjadi pedoman bagi hakim dalam memutus perkara dalam kasus penyalah 

gunaan narkotika dan obat terlarang di pengadilan Indonesia. 

Kasus tindak pidana narkotika dalam praktek peradilan kita kadang 

kala menimbulkan gejolak dalam masyarakat. Gejolak itu muncul dikala 

terdapat putusan hakim yang sangat jauh dari ketentuan peraturan perundang-

undangan yang sudah ada. Disamping itu keputusan pidana yang dijatuhkan 

kadang kala berbeda antara terpidana yang satu dengan lainnya walaupun dan 

dengan kasus yang sama dengan dasar pemidanaan yang sama pula. 

Berdasarkan kenyataan di atas dan mencermati aspek-aspek yang 

mungkin timbul dari segala pemasalahan itu maka dalam penelitian skripsi ini 

peneliti memilih judul : “FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA 

DISPARITAS PIDANA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI 

SURAKARTA TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA” (Studi 

Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta). 

 

B. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah dan sekaligus menghindarkan 

kemungkinan pembahasan yang menyimpang dari pokok permasalahan yang 

ditentukan, maka peneliti membuat pembatasan masalah. Masalah yang akan 

dikaji dalam pembahasan ini yaitu mengenai terjadinya disparitas pidana 

dalam perkara penyalahgunaan narkotika yang terjadi di Pengadilan Negeri 

Surakarta serta faktor-faktor yang menyertainya. 
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C. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah ini berguna untuk mempermudah dalam 

melakukan penelitian, sehingga diperoleh data yang dapat digunakan dalam 

pembatasan agar dapat memberikan gambaran yang jelas agar tercapai sasaran 

dan tujuan sesuai dengan judul yang dipilih. 

Adapun perumusan masalah yang dibahas adalah sebagai berikut : 

1. Faktor-faktor apa saja  yang menyebabkan timbulnya disparitas pidana 

dalam perkara narkotika? 

2. Bagaimana dampak terjadinya disparitas pidana terhadap kasus narkotika 

dalam penegakan hukum dan asas kepastian hukum di Indonesia? 

3. Langkah- langkah apakah yang ditempuh untuk mengurangi terjadinya 

disparitas pidana dalam perkara narkotika di Pengadilan Negeri Surakarta? 

 

D. Tujuan Penelitian 

“Menurut Soerjono Soekanto, bahwa tujuan penelitian dirumuskan 

secara deklaratif dan merupakan pernyataan-pernyataan tentang apa yang 

dicapai dengan penelitian tersebut”.6 

Dalam penelitian ini tujuan penelitian dapat dibedakan menjadi 2 (dua) 

yaitu tujuan obyektif dan tujuan subyektif yang dapat diuraikan sebagai 

berikut : 

                                                 
6 Soerjono, Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. UI Press. Jakarta. 1986.  
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1. Tujuan Obyektif 

a. Untuk mengetahui faktor- faktor apa yang menyebabkan timbulnya 

disparitas Pidana dalam perkara penyalahgunaan narkotika di 

Pengadilan Negeri Surakarta. 

b. Untuk mengetahui dampak Disparitas Pidana dalam perkara narkotika 

terhadap asas kepastian hukum serta upaya penegakan hukum di 

Pengadilan Negeri Surakarta. 

c. Untuk mengetahui peranan hakim dalam mencegah terjadinya 

disparitas pidana khususnya di Pengadilan Negeri Surakarta. 

2. Tujuan Subjektif 

a. Untuk melengkapi syarat akademis guna memperoleh kesarjanaan 

Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Univesitas Muhammadiyah 

Surakarta. 

b. Untuk melatih kemampuan dan ketrampilan peneliti dalam 

mengungkapkan suatu keadaan melalui kegiatan yang obyektif 

sistematis dan konsisten sehingga dapat menunjang kemampuan 

berfikir dari peneliti. 

c. Untuk menambah dan memperluas cakrawala pengetahuan peneliti. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Salah satu aspek penting di dalam kegiatan penelitian adalah 

menyangkut manfaat penelitian. Suatu penelitian mempunyai nilai apabila 

peneliti tersebut memberi manfaat dan berguna. Manfaat dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 
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1. Manfaat Teoritis 

Penelitian dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat menambah dengan 

memperbanyak referensi ilmu di bidang hukum pidana khususnya tentang 

disparitas pidana dalam perkara narkotika. 

2. Manfaat Praktis  

Penelitian dapat dijadikan bahan acuan bagi mahasiswa maupun 

instansi yang terkait dan masyarakat pada umumnya yang berkepentingan 

untuk mengetahui masalah disparitas pidana khususnya dalam perkara 

narkotika. 

 

F. Kerangka Teoritis 

1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana  

Seperti kita ketahui bahwa di negara kita Indonesia, sampai saat ini 

dalam hal pengaturan masalah hukum pidana, kita masih belum 

mempunyai produk hukum nasional yang asli karya bangsa sendiri. KUHP 

yang berlaku di Indonesia saat ini berasal dari WvS (Wetboek van 

Straafrecht) Hindia Belanda yang aslinya masih berbahasa Belanda, 

sehingga banyak sekali penafsiran istilah yang kadang kala saling berbeda 

antara sarjana hukum yang satu dengan lainnya. 

Straafbafeit atau kadang-kadang disebut delik merupakan contoh 

dalam bahasa Belanda yang banyak menimbulkan penafsiran di kalangan 

sarjana hukum di Indonesia, antara lain: 
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a. Moeljatno, menerjemahkan dengan istilah pembuatan pidana. 

b. Tresna dan E. Utrecht menterjemahkan dengan istilah pidana. 

c. Roeslan Saleh, menterjemahkan dengan istilah sifat melawan hukum 

dari pada perbuatan pidana. 

d. “Soedarto menggunakan istilah tindak pidana dengan alasan sudah 

mempunyai penilaian sosial, ternyata dalam perundang-undangan 

pidana di Indonesia telah dipakai istilah tindak pidana”.7 

Dari beragamnya pendapat para ahli mengenai pengertian 

Strafbaarfeit di atas maka dapat kita mengerti bahwasannya “feit” dalam 

bahasa Belanda dapat berarti fakta, kenyataannya atas peristiwa. Akan 

tetapi apabila mempergunakan istilah peristiwa pidana akan terasa janggal 

karena akan berkesan terlalu luas, karena peristiwa itu dapat terjadi karena 

hal-hal selain perbuatan manusia, sebagai contoh adanya kejadian alam 

dan sebagainya. 

Dalam ilmu hukum, strafbaarfeit hanya menyangkut perbuatan 

manusia (menselifke handeling) dengan pengertian bahwa handeling dapat 

berarti perbuatan manusia yang aktif dan pasif, yaitu berbuat sesuatu dan 

tidak berbuat sesuatu. Sehingga dari berbagai pendapat di atas maka istilah 

strafbaarfeit banyak dikenal oleh masyarakat dengan pengertian tindak 

pidana atau pembuatan pidana. 

                                                 
7 Soemitro dkk, BPK Hukum Pidana. UNS Press. Surakarta. 1996. Hal: 47-48. 
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2. Tinjauan Umum Tentang Pidana 

a. Pengertian Pidana  

1) Pengertian hukum pidana  

Definisi mengenai hukum pidana sampai saat ini masih 

menjadi persoalan yang sangat pelik di pecahkan, sebab belum ada 

kesepakatan yang jelas diantara para ahli dalam merumuskan arti 

dari hukum pidana menjadi satu pengertian yang utuh dan 

sempurna, banyak sekali para ahli yang memberikan arti dari 

pidana tersebut menurut sudut pandang dan latar belakang ahli itu 

sendiri, sebagai contoh pendapatan dari: 

Van Hanttum 
Hukum pidana adalah suatu keseluruhan asas dan peraturan 
yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum 
lainnya, mereka itu sebagai pemelihara ketertiban melarang 
dilakukannya tindakan yang bersifat melanggar hukum dan 
mengaitkan pelanggarannya dengan penderitaan khusus 
berupa pemidanaan. 
 
Dari berbagai pendapat di atas dapat diambil bahwa hukum 

pidana adalah: hukum pidana sebagai bagian dari hukum pada 

umumnya mempunyai norma-norma dalam hal ini norma hukum 

yang sifatnya khusus, sebagai suatu yang memiliki sanksi yang 

dapat dipaksakan yang berwujud penderitaan khusus yaitu 

pemidanaan antara lain berupa pembatasan kemerdekaan, 

perampasan kemerdekaan, bahkan perampasan nyawa/dana mati. 



 13 

Sedangkan pidana sendiri adalah sanksi yang dijatuhkan 

kepada seseorang yang melakukan tindak pidana. Sanksi pidana ini 

diatur pada Pasal 10 KUHP yang terdiri dari: 

Pidana Pokok 

? Mati  

? Penjara 

? Kurungan 

? Denda  

Pidana tambahan  

? Pencabutan hak-hak tertentu 

? Perampasan barang-barang tertentu 

? Pengumuman kepuasan hakim 

 

3. Tinjauan Umum tentang Penyalahgunaan Narkotika  

Pengertian Nartotika  

Narkotika dan obat-obatan terlarang atau yang lebih dikenal 

dengan istilah Narkoba, dimana mencakup didalamnya narkotika, yang 

dirumuskan dalam suatu undang-undang yaitu UU No.22 tahun 1997 

tentang narkotika merupakan sesuatu yang sedang marak-maraknya saat 

ini. Hal ini disebabkan banyaknya kasus pelanggaran kejahatan terhadap 

narkotika yang membawa dampak yang berupa kerugian jiwa dan harta 

serta masa depan bangsa ini. 
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“Kata narkotika atau narcois berarti narkose atau menidurkan yaitu 

zat atau obat-obatan yang membiuskan. Dengan pengertian yang lain 

narkotika adalah zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidak sadaran 

atau pembiusan, karena zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan 

syaraf sentral”.8 

 
4. Tinjauan tentang Hakim 

Kekuasaan Kehakiman dan Kewajiban Hakim 

Menurut pasal 1 undang-undang No.14 tahun 1970 tentang 

ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman jo Undang-undang 

No.35 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan 

Kehakiman jo undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan 

Kehakiman dikatakan bahwa yang dimaksud dengan Kekuasaan 

Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan 

berdasarkan Pancasila, dan terselenggaranya Negara Hukum Republik 

Indonesia. 

 
5. Tinjauan tentang Disparitas Pidana 

Pengertian Disparitas Pidana 

Pidana menempati posisi yang sangat penting dalam praktek 

penyelenggaraan hukum pidana, sebab dampak dari pemidanan tersebut 

menyangkut langsung terhadap pelaku maupun masyarakat secara luas. 

                                                 
8 Jeanee Mandagi, dkk, Pramuka Saka Bhayangkara. 1996. Hal: 33. 
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Dampak dari pemidanaan tersebut akan mendapat pengaruh yang 

sangat kuat dari pelaku tindak pidana maupun masyarakat secara luas 

apabila keputusan pidana tersebut dianggap sangat kontroversial, dimana 

disebabkan keputusan yang diambil sangat jauh berbeda dari keputusan 

yang pernah diambil sebelumnya dalam kasus yang sama, ataupun 

keputusan yang diambil sangat jauh dari perasaan hati nurani masyarakat 

secara umum. 

“Menurut Cheang Molly, Disparity of Sentencing atau disparitas 

pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana 

yang sama (same offence) atau terhadap tindak-tindak pidana yang  

sifat berbahayanya dapat diperbandingkan (offence, of comparable, 

seriousness) tanpa dasar pembenaran yang jelas”.9 

 

G. Metodologi Penelitian 

“Menurut The Liang Gie metode adalah suatu cara yang berulang 

kembali sehingga menjadi pola untuk menggali pengetahuan tentang suatu 

gejala”.10 

“Metode merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada dalam 

penelitian. Metodologi pada hakikatnya memberikan pedoman tentang cara-

cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisis dan memahami lingkungan-

lingkungan yang dihadapi”.11 

                                                 
9 Muladi dan Barda Nawawi Arief. Teori-teori dan Kebijakan Pidana. Alumni. Bandung. 1998. 

Hal: 52. 
10 Joko Poerwono. Metode Penelitian Hukum. UNS Press. 1998. Hal: 54. 
11 Soejono, Soekanto. Op cit. Hal: 6. 
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Untuk digunakan salah satu cara dengan mengumpulkan data yang ada 

kaitannya dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini dengan suatu 

harapan agar skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmu khususnya 

dalam ilmu hukum. Dalam proses pencarian data dan informasi untuk 

penelitian ini langkah-langkah yang penulis tempuh adalah sebagai berikut : 

1. Jenis Penelitian 

“Penelitian ini termasuk jenis penelitian Deskriptif Kualitatif. 

Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberi kan data yang seteliti 

mungkin tentang manusia, keadaan alam dan gejala-gejala lainnya, 

maksudnya untuk mempertegas hipotes-hipotesa agar dapat membantu 

didalam memperkuat teori-teori lama atau dalam rangka menyusun teori-

teori baru”.12 

“Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat atau 

mempunyai karakteristik bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan 

sewajarnya atau sebagaimana mestinya (natural setting) dengan tidak 

merubah dalam bentuk simbol-simbol atau bilangan-bilangan”.13 

 
2. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis memilih penelitian di Pengadilan 

Negeri Surakarta dengan pertimbangan bahwa Pengadilan Negeri 

Surakarta sangat dekat dengan domosili penulis sehingga diharapkan dapat 

menghemat waktu, tenaga kerja dan biaya. 

                                                 
12 Ibid. Hal: 10 
13 Hdari Nawawi dan Mimi Martini. Penelitian Terapan. UGM Press. Yogyakarta. 1994. Hal: 13. 
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3. Jenis Data 

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah sabagai 

berikut: 

a. Data Primer 

Yaitu data yang diperoleh secaralangsung dari lokasi penelitian dengan 

cara wawancara dengan responden/narasumber yaitu hakim pada 

Pengadilan Negeri Surakarta yang pernah mengadili dan memutuskan 

tentang tindak pidana Narkoba. 

b. Data Sekunder 

“Merupakan data yang secara tidak langsung diperoleh dari lapangan 

namun merupakan data yang mendukung atau menunjang kelengkapan 

data perimer yaitu berupa studi kepustakaan antara lain berupa : buku-

buku literatur lain serta studi sokumenter yang berupa laporan- laporan, 

peraturan perundang-undangan dan sebagainya yang berkaitan dengan 

masalah yang diteliti”.14 

 
4. Teknik Penguimpulan Data 

a. Studi lapangan atau Field Research, yaitu dengan cara mengadakan 

penelitian keinstansi- instansi yang berkaitan dengan cara: 

1) Interview atau Wawancara 

 Yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara mendapatkan 

keterangan atau informasi secara langsung dari responden. 

                                                 
14 Soejono Soekanto. Opcit. Hal: 11-12. 
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2) Questioner 

 Yaitu dengan mengajukan daftar pertanyaan berstruktur terbuka 

yaitu penulis tidak menyediakan jawaban lansung atas pertanyaan 

yang diberikan dan kemudian pertanyaan dapat berkembang sesuai 

dengan kebutuhan.  

b. Studi kepustakaan atau Library Research 

Yaitu dengan mempelajari buku-buku dokumen, majalah-

majalah hukum serta tulisan ilmiah yang ada hubungannya dengan 

obyek penelitian. 

 
5. Teknik Analisa Data  

“Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik analisis kualitatif. Menurut Miles dan Huberman bahwa komponen 

utama proses analisis kualitatif adalah (1) reduksi data (2) sajian data (3) 

penarikan kesimpulan serta verifikasinya. Ketiga komponen tersebut 

terlibat dalam proses analisis dan saling berkaitan serta menentukan hasil 

akhir analisis”.15 

Analisis data dilakukan, dilanjutkan dengan tahap reduksi data, 

yaitu proses analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, 

membuang hal-hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa 

sehingga penarikan kesimpulan dapat dilakukan. 

Jadi pada dasarnya reduksi data dapat dilakukan sejak peneliti 

memulai suatu penelitian yakni, pada saat mengambil keputusan tentang 

                                                 
15 HB. Sutopo. Metodologi Penelitian Kualitatif, Dasar-dasar Teori dan Penerapannya dalam 

Penelitian. Sebelas Maret University Press. Surakarta. 2002. Hal: 91. 
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kerangka kerja konseptual, melakukan pemilihan kasus, menyusun 

pertanyaan penelitian dan juga waktu menentukan cara pengumpulan data 

yang digunakan. 

Reduksi data dapat dilakukan sejak peneliti memulai suatu 

penelitian yakni, pada saat mengambil keputusan tentang kerangka kerja 

konseptual, melakukan pemilihan kasus, menyusun pertanyaan penelitian 

dan juga waktu menentukan cara pengumpulan data yang akan dilakukan. 

Kemudian setelah data-data yang diperlukan terkumpul, maka 

data-data tersebut disajikan dalam bentuk narasi kalimat ataupun skema 

dan tabel sebagai pendukung narasinya. Tentu saja bahan sajian data ini 

dilakukan setelah melalui tahap reduksi data terlebih dahulu. 

Kemudian sampailah pada tahap berikutnya yakni penarikan 

kesimpulan. Kesimpulan dibuat berdasarkan data-data yang diperoleh 

dengan teknik analisis kualitatif. Untuk lebih memantapkan kesimpilan ini 

dapat dilakukan upaya verifikasi. Verifikasi dapat dilakukan dengan 

beberapa cara di antaranya: pengulangan untuk tujuan pemantapan, 

penelusuran data kembali dengan cepat, kemudian dengan cara berdiskusi 

dengan teman yang melakukan penelitian dengan obyek yang sama, yang 

mana pada intinya upaya verifikasi ini ditujukan agar penelitian ini dapat 

mencapai suatu kesimpulan yang kuat dan dapat dipercaya. 

Adapun model analisis kualitatif yang digunakan dalam penelitian 

ini sebagaimana telah diuraikan diatas disebut dengan model analisis 

interaktif yang dapat pula dijelaskan dengan bagan berikut : 
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H. Sistematika Skripsi 

Untuk mempermudah dalam pembahasan hasil penelitian dan untuk 

mengantarkan pembaca pada inti isi yang diinginkan, maka sistematika skripsi 

ini memuat tentang uraian isi bab-bab. Bagian utama yang ada dalam skripsi 

secara garis besar sebagai berikut : 

Pendahuluan, dalam bab ini berisi sub bab tentang latar belakang, 

pembatasan masalah, perumusan  masalah, tujuan penelitian, kerangka teoritis, 

manfaat penelitian, dan sitematika skripsi. 

Tinjauan Pustaka, dalam bab ini berisikan sub bab yng meliputi 

tinjauan umum tentang tindak pidana sanksi, pidana, tindak pidana narkotika 

dan psikotropika, hakim, dan  disparitas pidana. 

Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini berisikan sub bab 

tentang faktor- faktor penyebab disparitas pidana, dampak disparitas pidana 

dalam kasus kejahatan narkotika terhadap penegakan hukum dan upaya 

Pengadilan Negeri Surakarta dalam mengurangi adanya disparitas pidana 

dalam perkara tindak pidana narkotika di lingkungan pengadilan. 

Penutup, dalam bab ini berisi sub tentang kesimpulan dan saran-saran. 

Pengumpulan Data 

Penyajian Data  Reduksi Data 

Penarikan 
Kesimpulan/Verifikasi 

Data 


