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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 
 

Masalah pidana dan pemidanaan dalam sejarahnya selalu mengalami 

perubahan. Dari abad ke abad keberadaannya banyak diperdebatkan para ahli. Bila 

disimak dari sudut perkembangan masyarakat, perubahan demikian adalah hal yang 

wajar karena manusia akan selalu berupaya untuk memperbaharui suatu hal tertentu 

demi meningkatkan kesejahteraannya dengan mendasarkan diri pada 

pengalamannya di masa lampau. 

Sistem pemidanaan di Indonesia diatur secara terkodifikasi melalui Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP. KUHP menjadi 

dasar utama dari kedudukan berbagai jenis pidana yang dapat diterapkan di 

Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP yang berbunyi sebagai berikut, 

“Pidana terdiri atas: 

1. Pidana pokok 

a. Pidana mati; 

b. Pidana penjara; 

c. Pidana Kurungan; 

d. Pidana Denda. 

2. Pidana tambahan 

a. Pencabutan hak-hak tertentu; 

b. Perampasan barang-barang tertentu; 

c. Pengumuman putusan hakim.” 

Terkait dengan jenis-jenis pidana di atas, pidana penjara merupakan pidana 

yang sangat digemari oleh para perumus Undang-Undang dalam merumuskan 

ancaman pidana maupun oleh para hakim dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku 

tindak pidana di kehidupan bermasyarakat. Pidana penjara dianggap menjadi satu- 

satunya pidana yang paling efektif untuk memberikan efek jera pada pelaku tindak 

pidana. Pada hukum positif Indonesia sendiri, jenis pidana ini merupakan jenis 

pidana terbanyak yang diancamkan dalam berbagai ketentuan pidana. 

Selain pidana penjara yang sering dijatuhkan oleh hakim dalam suatu perkara 

pidana ada pidana lain yang dapat dijatuhkan yaitu pidana denda. Pidana denda 
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merupakan salah satu jenis pidana pokok yang diancamkan dan terutama ditujukan 

terhadap harta kekayaan atau harta benda dari seseorang pelaku karena melanggar 

ketentuan Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku. Akan tetapi pidana denda 

juga harusnya dapat dirasakan sifat penderitaannya bagi mereka yang dijatuhinya. 

Pidana denda merupakan jenis pidana pokok yang keempat didalam hukum 

pidana Indonesia. Pidana denda juga bisa dipandang sebagai alternatif pidana 

pencabutan kemerdekaan, artinya apabila tidak dapat membayar Pidana Denda 

maka dapat diganti dengan Pidana Pengganti berupa Pidana Kurungan sebagai 

pidana pengganti. Sebagai sarana dalam politik kriminal, pidana ini tidak kalah 

efektifnya dari pencabutan kemerdekaan. Namun dalam tindak pidana narkotika 

pidana dendanya dapat diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara. 

Di Indonesia penyalahgunaan narkotika ini telah mencapai tahapan yang 

sangat mengkhawatirkan. Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa Narkotika atau 

sering diistilahkan sebagai drug adalah sejenis zat. Persoalannya, narkotika 

merupakan problem yang harus ditangani secara sunguh-sungguh oleh seluruh 

komponen masyarakat. Penanganan demikian bukan saja bagi penggunanya, 

melainkan juga perkembangan bisnis narkotika yang eksis di Indonesia sudah mulai 

menggelisahkan. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut BNN 

memetakan ada 72 jaringan narkoba di Indonesia. Hal tersebut pernah diungkapkan 

oleh Kepala BNN Komisaris Jenderal Budi Waseso. Deputi Bidang Pemberantasan 

Narkoba BNN, Inspektur Jenderal Arman Depari, mengatakan, jika asumsi satu 

jaringan menghasilkan uang Rp 1 triliun per tahun dari bisnis haram itu, maka aset 

72 jaringan narkoba itu bisa mencapai Rp 72 triliun per tahun. 

Adapun ketika mencermati segi kependudukan, Indonesia memiliki jumlah 

penduduk lebih dari 200 juta jiwa dengan proporsi penduduk usia muda yang cukup 

besar (sekitar 40 persen) dengan tingkat kemakmuran atau perekonomian yang 

relatif rendah. Hal ini merupakan potensi pasar yang besar untuk peredaran gelap 

narkotika dan psikotropika dan mendorong pengedar-pengedar yang ingin cepat 

kaya dengan sedikit bersusah payah. 

Perkembangan tindak pidana narkotika di Indonesia sudah sampai ke tingkat 

yang sangat mengkhawatirkan. Fakta dilapangan menunjukan bahwa dari tahun ke 
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tahun, kejahatan ini mengalami peningkatan mencapai 30% sampai dengan 50% 

dari jumlah perkara pidana yang ditangani di berbagai daerah di Indonesia terutama 

di Kota Besar, Hal demikian secara otomatis berdampak pada peningkatan jumlah 

narapidana penghuni LAPAS (lembaga pemasyarakatan) yang notabene adalah 

narapidana narkotika. BNN telah merilis data bahwa sepanjang tahun telah 

mengungkap 46.537 kasus narkoba, menyita 4,71 ton sabu-sabu, 151,22 ton ganja, 

2.940.748 butir pil eksatasi, dan 627, 84 kilogram ekstasi cair, serta ditemukan 68 

jenis narkoba baru di Indonesia." Oleh karena itu Presiden Joko Widodo telah 

memberikan pernyataan bahwa Indonesia dalam keadaan darurat narkoba. 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sering disebut 

sebagai sebuah produk hukum yang "tegas, keras dan humanis". Tegas dan keras 

terhadap para pelaku peredaran gelap, namun humanis terhadap pelaku 

penyalahgunaan narkotika. Terhadap pelaku peredaran gelap narkotika, berlaku 

ketentuan pidana yang cukup berat, di samping dapat dikenakan hukuman badan 

(penjara), juga dikenakan pidana denda. Akan tetapi dalam kenyataanya para 

pelakunya justru semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh karena faktor 

penjatuhan pidana tidak memberikan dampak atau deterrent effect terhadap para 

pelakunya. 

Gejala atau fenomena ini menimbulkan pemikiran baik secara negatif maupun 

secara positif. Perkembangan tindak pidana narkotika secara negatif sudah pasti 

menjadi ancaman bagi seluruh kehidupan masyarakat Indonesia. Sedangkan secara 

positif, penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika dapat membawa 

perubahan besar terhadap potensi pendapatan negara. Hal tersebut sebagai 

konsekuensi logis penerapan sanksi pidana denda terhadap pelaku tindak pidana 

narkotika. Namun penerapan pidana denda terhadap pelaku tindak pidana narkotika 

selama berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini 

sampai dengan sekarang ini dalam praktik tidak efektif sama sekali. Hal ini 

disebabkan karena ketentuan pidana denda yang menggunakan konsep minimal 

terlalu besar bahkan terkesan tidak rasional, sementara ancaman pidana penjara 

pengganti relatif rendah. Sebagai contoh antara lain adalah tindak pidana 

sebagaimana diatur dalam ketentuan: 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



4 
 

 

 

Pasal 112 ayat (1) "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, 

menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"; 

Pasal 114 ayat (1) yaitu "tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk 

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar 

atau menyerahkan Narkotika Golongan I"; 

Yang dalam hal ini pidana denda minimalnya adalah Rp 800.000.000,00 

(delapan ratus juta rupiah) dan denda maksimum 8 miliar rupiah. Pidana denda yang 

tidak dibayar oleh pelaku tindak pidana narkotika akan diganti dengan pidana 

penjara sesuai ketentuan: 

Pasal 148 yaitu “Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang ini tidak dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan Prekusor 

Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai 

pengganti pidana denda yang tidak dapat dapat dibayar." 

Berdasarkan formulasi tersebut, pelaku tindak pidana cenderung lebih 

memilih menjalani pidana penjara sebagai pengganti pidana denda. Padahal apabila 

ketentuan sanksi pidana denda diatur sedemikian rasional untuk pelaku tindak 

pidana narkotika, niscaya pelaku atau terpidana narkotika akan memilih membayar 

pidana denda sebagai pidana tambahan dibandingkan jika harus menjalani pidana 

penjara tambahan. Di samping adanya ketimpangan formulasi antara pidana denda 

yang sangat tinggi dan pidana penjara pengganti yang relatif rendah, juga karena 

kebanyakan pelaku tindak pidana narkotika berasal dari kalangan ekonomi 

menengah ke bawah. Sehingga dampak tidak dapat dilaksanakannya pidana denda 

tersebut menyisakan persoalan baru dan konsekuensi yang tidak diinginkan. 

Sebagai salah satu contohnya Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 

210/Pid.Sus/2021/PN.Skt Majelis Hakim telah menjatuhkan pidana kepada 

terdakwa dengan pidana penjara selama 7(tujuh) tahun dan denda sebesar 

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut 

tidak dapat dipenuhi terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 2(dua) 

bulan. Namun terdakwa tidak dapat membayar pidana denda yang dijatuhkan oleh 

hakim sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) karena terdakwa tidak 

memiliki cukup uang untuk membayar pidana dendanya sehingga terdakwa harus 
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menjalani pidana pengganti pidana dendanya yaitu pidana penjara selama 2(dua) 

bulan. 

Dalam tindak pidana narkotika penjatuhan pidana denda merupakan satu- 

satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Maksudnya, 

walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana secara pribadi, tidak ada larangan 

sama sekali jika denda itu secara sukarela dibayar oleh orang lain atau pihak lain 

dan mengatasnamakan terpidana. Melihat tujuan pemidanaan, maka pidana denda 

lebih diutamakan dalam delik-delik terhadap harta benda sehingga harus dicari 

keserasian antara kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana dengan 

besarnya pidana denda yang harus dibayar oleh terpidana. Oleh karena itu harus 

dipertimbangkan dengan saksama minimum maupun maksimum pidana denda yang 

harus dibayarkan oleh pelaku tindak pidana. Dan dalam tindak pidana narkotika 

paling sedikit pidana dendanya Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling 

banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 

Berdasarkan pernyataan diatas penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut 

berkenaan dengan pidana denda dalam tindak pidana narkotika di Kota Surakarta 

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini yaitu Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Maka dari itu Penulis mengangkat judul 

“Pidana Denda Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 

Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan Sebagai Sarana Penanggulangan Tindak 

Pidana Narkotika Di Kota Surakarta.” 

B. PERUMUSAN MASALAH 
 

Berdasakan latar belakang yang penulis kemukakan diatas, maka yang 

menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 

35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dilihat dalam perspektif tujuan 

pemidanaan dapat dijadikan sarana menekan lajunya tindak pidana 

narkotika di Kota Surakarta? 

2. Faktor-faktor apa saja yang memberikan pengaruh terhadap pidana denda 

sebagaima diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang 
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Narkotika dilihat dalam perspektif tujuan pemidanaan dapat dijadikan 

sarana menekan lajunya tindak pidana narkotika di Kota Surakarta? 

C. TUJUAN PENELITIAN 
 

Tujuan Penelitian yang diangkat oleh penulis dibagi menjadi 2 (dua) tujuan 

yaitu tujuan objektif serta tujuan subjektif. Adapun tujuan tersebut adalah: 

1. Tujuan Objektif 

Yang menjadi tujuan objektif dari penulis dalam mengangkat judul diatas 

adalah sebagai berikut, 

a. Untuk mengetahui apakah pidana denda dilihat dalam perspektif 

tujuan pemidanaan dapat dijadikan sarana menekan lajunya tindak 

pidana narkotika di Kota Surakarta; 

b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang memberikan pengaruh 

terhadap pidana denda dilihat dalam perspektif tujuan pemidanaan 

dapat dijadikan sarana menekan lajunya tindak pidana narkotika di 

Kota Surakarta. 

2. Tujuan Subjektif 

Tujuan Subjektif Merupakan tujuan penulisan yang dilihat dari pribadi 

penulis sebagai dasar dalam penelitian yaitu sebagai berikut, 

a. Untuk memenuhi syarat akademis guna memperoleh gelar strata 

1(satu) sarjana dalam bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum 

Universitas Sebelas Maret; 

b. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menambah literatur dan 

sebagai referensi dalam dunia kepustakaan hukum khususnya 

mengenai Pidana Denda Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2009 Tentang Narkotika Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan 

Sebagai Sarana Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Di Kota 

Surakarta; dan 

c. Untuk menerapkan ilmu yang telah penulis peroleh selama menempuh 

studi perkuliahan di Fakultas Hukum agar dapat memberikan manfaat 

khususnya bagi penulis sendiri dan bagi masyarakat pada umumnya. 
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D. MANFAAT PENELITIAN 
 

Penelitian hukum selain memiliki tujuan juga harus memiliki manfaat dalam 

menambah literatur dan sebagai referensi dalam dunia kepustakan hukum baik 

secara teoritis maupun praktis di bidang ilmu hukum perdata. Manfaat ini 

diharapkan memberikan manfaat yang baik bagi penulis maupun orang lain. 

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan oleh penulis adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoretis 

Manfaat penelitian hukum ini berkaitan dengan pengembangan ilmu 

hukum sehingga manfaat teoritis adalah sebagai berikut: 

a. Hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat bermanfaat dalam 

memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu 

pengetahuan dibidang Ilmu Hukum baik Ilmu Hukum secara umum 

maupun Ilmu Hukum Pidana secara khusus; 

b. Hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

referensi dan masukan dalam penulisan karya ilmiah maupun 

penelitian-penelitian khususnya dibidang hukum pidana untuk 

tahapan selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat penelitian hukum berkaitan dengan pemecahan masalah yang 

diteliti sehingga manfaat praktis adalah sebagai berikut: 

a. Sebagai sarana untuk mengembangkan penalaran sekaligus 

mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang telah 

diperoleh dari Ilmu Hukum khususnya hukum pidana untuk 

menganalisis masalah yang diteliti; 

b. Memberikan kontribusi pada ilmu pengetahuan dan diharapkan dapat 

membantu dan memberikan saran bagi pihak-pihak tekait; 

c. Memberikan saran dan masukan agar penelitian ini nantinya dapat 

menjadi salah satu bahan acuan atau referensi bagi para pihak. 
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E. METODE PENELITIAN 
 

Penelitian hukum ialah suatu bentuk kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada 

metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari 

suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan gejala menganalisisnya 

(Soerjono Soekanto, 2007: 43). Dalam mempelajari gejala hukum, diperlukan 

analisis yang mendalam terhadap permasalahan yang dihadapi. Analisis dilakukan 

dengan menggunakan metode, sistematika dan pemikiran tertentu. Metode yang 

digunakan oleh penulis yaitu: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dipilih oleh penulis adalah penelitian hukum 

non- doctrinal atau biasa disebut empiris atau yang biasa disebut juga 

penelitian langsung di lapangan. Penelitian empiris mencakup penelitian 

terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap 

efektivitas hukum. Penelitian hukum empiris hendak mengadakan 

pengukuran terhadap peraturan perundang-undangan tertentu mengenai 

efektivitasnya. Pada penelitian hukum empiris yang diteliti pada awalnya 

adalah data sekunder, kemudian dilajutkan penelitian terhadap data 

primer di lapangan atau terhadap masyarakat (Soerjono Soekanto, 2010: 

52). 

2. Sifat Penelitian 

Ditinjau dari sifat penelitian ini, maka penelitian ini tergolong 

dalam penelitian yang bersifat deskriptif. Soerjono Soekanto berpendapat 

bahwa penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertjuan untuk 

memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, dan 

gejala-gejala lainnya. Maksud dari penelitian tersebut yaitu terutama 

mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu memperkuat teori- 

teori yang ada, atau dalam kerangka penyusun teori baru (Soerjono 

Soekanto, 2010: 10). 

3. Pendekatan Penelitian 
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Pendekatan penelitian dalam penulisan hukum ini menggunakan 

pendekatan bersifat kualitatif, yatu pendekatan penelitian menggunakan 

data yang dinyatakan secara verbal dengan maksud memahami fenomena 

apa yang dialami oleh subjek. Penelitian seperti perilaku, tindakan 

persepsi dan lain-lain secara holistic dengan deskripsi dalam bentuk kata-

kata dan naratif dalam konteks khusus yang alamiah dan dengan 

memanfaatkan berbagai metode ilmiah yang ada (Soerjono Soekanto, 

2010: 18). 

4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

Secara umum dalam penelitian hukum dibedakan antara data yang 

diperoleh secara langsung dari lapangan masyarakat dan dari bahan 

pustaka. Data yang diperoleh langsung dari lapangan atau masyarakat 

disebut dengan data primer, sedangkan data yang diperoleh dari bahan- 

bahan kepustakaan disebut dengan data sekunder (Soerjono Soekanto, 

2010: 12). 

Penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis akan menggunakan 

data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut: 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dari tangan pertama, 

dari sumber asalnya, dan belum diolah dan diuraikan oleh orang lain. 

Sumber data primer ini diperoleh penulis secara langsung dari Kantor 

Kejaksaan Negeri Surakarta. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang sebelumnya telah diolah oleh 

orang lain. Data sekunder diantaranya dokumen-dokumen resmi, 

buku-buku, hasil- hasil penelitian yang berbentuk laporan, buku 

harian, dan lain-lain yang berkaitan dengan Pidana Denda Dalam 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam 

Perspektif Tujuan Pemidanaan Sebagai Sarana Penanggulangan 

Tindak Pidana Narkotika Di Kota Surakarta. 
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Sumber data sekunder penelitian hukum ini berasal dari data 

yang diperoleh atau didapat dari keterangan atau pengetahuan- 

pengetahuan yang diperoleh secara tidak langsung, antara lain 

mencakup dokumen-dokumen, hasil penelitian yang berwujud 

laporan, dan buku-buku yang ada hubungannya dengan penelitian 

hukum ini (Soerjono Soekanto, 2010: 12). 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

human instrument yang berarti posisi dan peran utama peneliti adalah 

sebagai alat pengumpul data, sehingga kualitas data yang diperoleh akan 

sangat tergantung dari kualitas penelitiannya (H.B Sutopo, 2006 : 67). 

Teknik pengumpulan data dalam suatu penelitian yang bersifat deksiptif 

merupakan suatu bagian yang penting karena akan digunakan dalam 

memeperoleh data secara lengkap dan sesuai, sehingga dalam penelitian 

ini, teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh penulis yaitu: 

a. Studi Lapangan 

Penelitian lapangan yang digunakan oleh penulis adalah dengan 

metode wawancara (interview). Sumber data yang sangat 

penting dalam penelitian secara kualitatif adalah manusia yang 

berposisi sebagai narasumber atau informan. 

b. Studi Kepustakaan 

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi 

kepustakaan ini berkaitan erat dengan sumber data yang akan 

digunakan oleh penulis. Penulis menggunakan peraturan 

perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku atau 

literature mengenai hukum, jurnal, dan bahan pustaka lainnya 

yang diperoleh dari lokasi penelitian maupun di tempat lain. 

6. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Teknik analisis yang digunakan penelitian ini adalah dengan 

menggunakan suatu proses siklus antara tahap-tahap, sehingga data yang 

terkumpul akan berhubungan dengan satu sama lain dan benar-benar data 
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yang mendukung penyusunan laporan penelitian (HB. Sutopo, 2002 : 35). 

Tahap- tahap tersebut terdiri dari tiga tahap, yaitu: 

a. Reduksi Data 

Kegiatan ini merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian 

yang bertujuan mempertegas, memperpendek, membuat fokus, 

serta membuang hal-hal yang tidak penting yang muncul dari 

catatan dan pengumpulan data. 

b. Penyajian Data 

Kegiatan ini merupakan proses yang terdiri dari sekumpulan 

informasi yang memungkinkan kesimpulan penelitian dapat 

dilaksanakan. 

c. Penarikan Kesimpulan 

Kegiatan ini merupakan proses yang terakhir, yang mana 

setelah memahami arti dari berbagai hal yang meliputi berbagai 

hal yang ditemui dengan melakukan pencatatan-pencatatan 

peraturan, pernyataan- pernyataan, konfigurasi-konfigurasi 

yang mungkin alur sebab-akibat, kemudian penulis menarik 

kesimpulan (HB. Sutopo, 2002 : 37). 

F. SISTEMATIKA PENULISAN HUKUM 
 

Sistematika penulisan dapat memberikan gambaran umum terhadap 

pemahaman mengenai pembahasan, menganalisis serta mendeskripsikan dengan 

jelas dari penelitian ini. Sistematika penulisan dalam penelitian yang penulis angkat 

terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, pembahasan dan 

penutup. Adapun sistematika penulisan yang dimaksud adalah:
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BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini penulis akan menguraikan latar belakang 

masalah, rumusan masalah, dan sistematika penelitian 

hukum (skripsi). 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini penulis akan memberikan landasan teori atau 

memberikan penjelasan secara teoritik yang bersumber 

pada bahan hukum yang penulis gunakan dan doktrin ilmu 

hukum yang dianut secara universal mengenai persoalan 

yang sedang penulis teliti. Bab ini memuat isi 2 sub bab 

yaitu: 

a. Kerangka Teori; 
 

b. Kerangka Pemikiran. 

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini memuat uraian atas hasil penelitian yang 

dilakukan penulis serta pembahasan terkait dengan 

Kajian Atas Pidana Denda Dalam Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam 

Penanggukangan Tindak Pidana Narkotika Di Kota 

Surakarta. 

BAB IV : PENUTUP 

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai 

kesimpulan dan saran yang didapat dari keseluruhan hasil 

permasalahan yang dikaji dalam penulisan hukum ini. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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