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ABSTRAK 

Analisis putusan hakim tentang penyalahgunaan narkoba jenis sabu di 
kalaogan ibu rumah tangga 

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui tentang penyalahggunaan narkoba 
yang meluas di kalangan masyarakat, termasuk di kalangan perempuan atau ibu 
rumah tangga, penelitian ini mengkaji pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 
hukuman pidana dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif 
penelitian ini menegaskan bahwa hakim hanya memfokuskan pertimbangannya 
pada aspek yuridis formal, terutama yang berkaitan dengan aspek prosedural 
persidangan kesaksiaan barang bukti dengan unsur-unsur dari pasal-pasal yang 
didakwakan. Kesimpulannya ialah Pertama. dimana hakim dalam 
mempertimbangkan putusannya ini hanya untuk memberikan pembalasan 
terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana narkotika. Hal ini yang 
diperhatikan oleh hakim selain dari alat bukti dalam menjatuhkan putusannya 
adalah segala hal-hal yang meringankan rnaupun memberatkan. Kedua : faktor 
penyebab penyalahggunaan narkoba ialah menurunnya moralitas yang 
menjadikan pelaku menuruti semua keinginan hawa nafsunya tanpa memikirkan 
baik-buruk, benar-salah akan perilakunya. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian 
bahwa terdapat faktor yang mempengaruhi terjadinya ·penyalahggunaan narkoba 
rendahnya moralitas dan mentalitas pelaku, dan faktor ekonomi. 

Kata Kunci : Narkoba, putusan hakim, wanita 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang 

pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, di 

sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila 

dipergunakan tanpa adanya pengendalian serta pengawasan yang ketat dan 

seksama. Narkotika merupakan bentuk zat yang berbeda bahan dan penggunaan 

yang populer dikenal dengan istilah narkoba, yaitu narkotika dan obat-obatan 

adiktif yang berbahaya. Pada umumnya orang belum tahu tentang narkoba, karena 

memang zat tersebut dalam penyebutannya baik di media cetak maupun media 

massa lainnya telah sering diucapkan dengan istilah narkoba, meskipun mereka 

hanya tahu macam dan jenis dari narkoba tersebut, di antaranya ganja, kokain, 

heroin, pil koplo, sabu-sabu, dan lain sebagainya. 
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Menurut Sudarto, dalam bukunya Kapita Selekta Hukum Pidana 

mengatakan bahwa, “perkataan narkotika berasal dari perkataan Yunani “nake”, 

yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.
1
 

Narkotika ibarat pedang bermata dua, disatu sisi sangat dibutuhkan dalam 

dunia medis dan llmu pengetahuan, namun di sisi lain sangat berbahaya apabila 

disalahgunakan. Masalah penggunaan narkoba di Indonesia merupakan masalah 

yang serius yang harus dicarikan jalan penyelesaiannya dengan segera. Banyak 

kasus yang menunjukkan akibat dari masalah menggunakan narkoba tersebut, yaitu 

menyebabkan banyak kerugian, baik materi maupun non materi menimbulkan 

banyak kejadian seperti perceraian atau kesulitan, atau bahkan kematian yang 

disebabkan oleh ketergantungan narkoba. 

Istilah narkoba 15yang digunakan di sini bukanlah “narcotis” pada 

farmacologie (farmasi), melainkan sama artinya dengan “drug”, yaitu sejenis zat 

yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu 

bagi tubuh si pemakai, yaitu :
2
 

a. Mempengaruhi kesadaran; 

b. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap prilaku 

manusia; 

c. Adapun pengaruh-pengaruh tersebut adalah : 

a.1. 

b.2. 

c.3. 

Penenang; 

Perangsang; 

Menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu 

                                                            
1 Soedjono Dirdjosisworo, Hukum Narkotika Indonesia, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 3-4 

2 Susi Adisti, Belenggu Hitam Pergaulan; Hancurnya Generasi Akibat Narkoba, Jakarta, Restu 

Agung, 2007, hlm. 25-26 
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membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan 

kesadaran akan waktu dan tempat). 

 

Pengertian lain dari narkotika mungkin bisa dipaparkan sebagai bahan-

bahan yang tidak dapat dipergunakan dengan sembarangan sebab memberi 

pengaruh pada kesadaran, badan dan tingkah laku manusia.
3
 

Penyalahgunaan narkoba sudah sedemikian meluas di kalangan masyarakat 

tanpa memandang usia, status sosial, pekerjaan, profesi, jenis kelamin, dan 

sebagainya. Penyalahgunaan narkoba ini pun telah menimbulkan korban di dalam 

masyarakat luas. 

Korban penyalahgunaan narkoba telah meluas sedemikian rupa sehingga 

melampaui batas-batas strata sosial, umur dan jenis kelamin. Tidak sedikit 

kalangan remaja menggunakan narkoba, dari kalangan bawah sampai pejabat, 

bahkan kalangan politisi dan penegak hukum juga tidak steril dari penyalahgunaan 

narkotika. Saat ini narkoba sudah merambah pula ke kalangan ibu rumah tangga, 

yang akibatnya dapat merugikan perorangan bahkan keluarga. Hal ini dapat 

menimbulkan bahaya lebih besar lagi bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya yang 

pada akhirnya dapat melemahkan ketahanan nasional, sehingga upaya 

pemberantasannya tidak cukup hanya ditangani oleh pemerintah dan aparat 

penegak hukum saja, melainkan perlu melibatkan seluruh masyarakat untuk 

berperan dan penyalahgunaan dan peredaran narkotika. 

                                                            
3 Ibid. 
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Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, telah banyak dilakukan 

oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapatkan putusan hakim. Dengan 

demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penjera 

terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkotika. Tapi 

kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin 

meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkotika tersebut. 

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkotika telah 

disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkotika 

ini belum dapat dapat diredakan. Dalam kasus-kasus terakhir telah banyak bandar-

bandar dan pengedar narkoba tertangkap dan dikenakan sanksi berat, namun pelaku 

yang lain seperti tidak mengacuhkan bahkan lebih cenderung untuk memperluas 

daerah operasinya. Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khususnya 

dalam hal pemidanaan, seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang 

bersifat membina penjahat dengan cara melakukan pembinaan di Lembaga 

Pemasyarakatan. Dengan demikian diharapkan dapat memperbaiki terpidana di 

Lembaga Pemasyarakatan tersebut. Seharusnya hal ini mampu memberikan wacana 

kepada para hakim dalam merumuskan vonis (putusan) penjatuhan pidana kepada 

para pelaku kejahatan agar mampu menangkap aspirasi keadilan masyarakat. 

Sebagai contoh dapat dikemukakan adanya beberapa Putusan Hakim Pidana 

terkait dengan penjatuhan hukuman pidana kepada Ibu Rumah Tangga yang 

menyalahgunakan narkoba. Beberapa putusan dimaksud dapat dibedakan dan 

dipilah, sebagai berikut :  
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1. Putusan Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 

1528/Pid.Sus/2015/PN.PLG tanggal 28 Oktober 2015, dalam perkara 

SALBIAH alias BIAH binti H.SYA’ARIN, jenis kelamin perempuan, 

pekerjaan Ibu Rumah Tangga;  

2. Putusan Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 

1134/Pid.Sus/2016/PN.PLG tanggal 22 April 2016, dalam perkara 

ONA binti YUSUF, jenis kelami perempuan, pekerjaan Ibu Rumah 

Tangga; 

Berdasarkan putusan-putusan hakim baik pada PN Palembang sebagaimana 

dikutip di atas, telah menjatuhkan hukuman pidana kepada para terdakwa, yang 

secara kebetulan berjenis kelamin perempuan dan kebanyakan adalah sebagai ibu 

rumah tangga. Dari hal tersebut, dapat dikemukakan bahwa faktor jenis kelamin 

perempuan dan faktor pekerjaan sebagai ibu rumah tangga, ternyata tidak menjadi 

faktor yang turut dipertimbangkan oleh hakim sebagai hal yang meringankan. 

Padahal secara sosial-budaya, mereka dianggap sebagai kaum yang lemah sehingga 

secara sosial adalah kaum yang harus dilindungi. Namun, dalam putusan-putusan 

hakim tersebut, ternyata hakim tetap menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada 

mereka.  

Hal ini tentunya akan menarik untuk dikaji secara hukum, karena memang 

dalam ketentuan hukum yang berlaku, faktor di bawah umur dan faktor tidak dapat 

dipertanggungjawabkan secara kejiwaan, yang menjadi hal-hal yang meniadakan 
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hukuman. Akan tetapi, untuk hal-hal yang meringankan hukuman, hal tersebut 

menjadi menarik untuk dikaji secara hukum. 

Berdasarkan hal itu, maka kajian mengenai hal tersebut kiranya perlu 

dilakukan, karena kajian tersebut diharapkan dapat mengungkap subjektivitas 

hakim dalam mempertimbangkan hal-hal yang meringankan penjatuhan hukuman 

kepada terdakwa. Oleh karena itu, skripsi ini menganalisis bagaimana hakim 

mempertimbangkan faktor jenis kelamin perempuan dan status sosial sebagai ibu 

rumah tangga dapat menjadi hal-hal yang meringankan dalam penjatuhan hukuman 

pidana.  

B. Permasalahan 

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku 

penyalahgunaan narkoba di kalangan perempuan / ibu rumah tangga ? 

2. Apa faktor penyebab perempuan/ibu rumah tangga sebagai penyalahggunaan 

narkoba jenis sabu?  

 

C. Tujuan, Kegunaan, dan Manfaat Penelitian 

C.1.  Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana mengenai dasar 

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada 

perempuan / ibu rumah tangga pelaku penyalahgunaan narkoba; 
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2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam mempertimbangkan 

hal-hal yang meringankan terkait dengan penjatuhan sanksi pidana 

kepada perempuan / ibu rumah tangga. 

 

C.2.  Kegunaan Penelitian 

1. Secara teoritis, diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran 

dalam penegakan hukum di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan 

penjatuhan pidana kepada perempuan / ibu rumah tangga pelaku 

penyalahgunaan narkoba; 

 

 

2. Secara praktis, diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan bahan 

pertimbangan bagi kalangan praktisi hukum dalam meningkatkan 

penegakan hukum yang lebih baik dalam menggali dan menciptakan 

keadilan hukum. 

 

C.3.  Manfaat Penelitian 

1. Tersedianya bahan kajian secara akademik yang membahas mengenai 

dasar pertimbangan hakim di dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada 

perempuan / ibu rumah tangga pelaku penyalahgunaan narkoba; 

2. Tersedianya bahan konseptual yang diharapkan dapat dijadikan bahan 

pertimbangan bagi pemangku kepentingan (stakeholders) penegakan 
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hukum dalam rangka meningkatkan penegakan hukum yang lebih 

berkeadilan lagi di masa datang. 

C. Kerangka Teori 

1. Teori Pertimbangan Hakim 

Menurut Mackezie, ada beberapa teori atau pendekatan yang 

dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam 

suatu perkara, yaitu sebagai berikut :
4
 

 

 

1.1. Teori Keseimbangan 

Yang dimaksud dengan keseimbangan disini adalah keseimbangan 

antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan 

pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara 

lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat, 

kepentingan terdakwa dan kepentingan korban; 

 

1.2. Teori Pendekatan Seni dan Institusi 

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan kewenangan dari hakim 

sebagai diskresi. Dalam penjatuhan putusan, hakim menyesuaikan dengan 

keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana. Hakim 

                                                            
4 Ahmad Rifai, 2010, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Progresif, Sinar Grafika, 

Jakarta, hlm. 105-106 
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akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara 

pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam menjatuhkan suatu 

putusan lebih ditentukan oleh insting atau institusi dari pada penegakan dari 

hakim; 

 

1.3. Teori Pendekatan Keilmuan 

Titik tolak teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana 

harus dilakukan dengan sistematik dan penuh kehati-hatian, khususnya 

dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka dalam 

menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini 

merupakan semacam pe-ringan bahwa dalam memutus suatu perkara, 

hakim tidak boleh semata-mata atas dasar institusi atau insting semata, 

tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan 

keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputusnya; 

 

1.4. Teori Pendekatan Pengalaman 

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat 

membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapi sehari-

hari, dengan pengalaman yang dimilikinya. Seorang hakim dapat 

mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu 

perkara pidana berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat; 

 

1.5. Teori Ratio Decidendi 
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Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, dengan 

mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara 

yang disengketakan. Kemudian mencari peraturan perundang-undangan 

yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar 

hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus 

didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan 

memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara; 

 

 

 

1.6. Teori Kebijaksanaan 

Teori ini diperkenalkan oleh Made Sadhi Astuti, dimana sebenarnya 

teori ini berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di pengadilan 

anak. Aspek ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan 

orang tua ikut bertanggungjawab untuk membimbing, membina, mendidik 

dan melindungi anak, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi 

keluarga, masyarakat, dan bagi bangsanya. 

 

2. Teori Penjatuhan Pidana atau Sanksi Pidana 

Di dalam teori ini terdapat 3 (tiga) golongan utama  untuk membenarkan 

penjatuhan pidana, yaitu : 

2.1. Teori Absolut 
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Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam, baik 

masyarakat sendiri maupun pihak lain yang dirugikan untuk menjadi 

korban. Pendekatan teori absolut melekatkan gagasan tentang hak untuk 

menjatuhkan pidana yang keras, dengan alasan karena seseorang 

bertanggungjawab atas perbuatannya, sudah seharusnya dia menerima 

hukuman yang dijatuhkan kepadanya.
5
 Menurut Johannes Andenaes tujuan 

dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan 

(to satisfy the claims of justice), sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang 

menguntungkan adalah sekunder.
6
 

Sementara itu, Karl O. Charistiansen mengidentifikasi lima ciri pokok 

dari teori absolut, yaitu :
7
 

a. Tujuan pidana hanyalah sebagai pembalasan; 

b. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak 

mengandung sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan 

masyarakat; 

c. Kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat pemidanaan; 

d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelaku; 

                                                            
5 Muhammad Taufik Makarao. Pembaharuan Hukum Pidana, Yogyakarta, Kreasi Wacana, 2005, 

hlm. 30 

6 Ibid 

7 M. Sholehuddin. Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Jakarta, Grafindo Persada, 2008, hlm. 35 
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e. Pidana melihat ke belakang ia sebagai pencelaan yang murni dan 

bertujuan tidak untuk memperbaiki, mendidik dan meresosialisasi 

si pelaku. 

 

2.2. Teori Relatif 

Teori Relatif berpokok pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk 

menerangkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah 

tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan 

pidana. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat itu, maka pidana itu 

perlu tiga macam sifat, yaitu :
8
 

a. Bersifat menakut-nakuti (ofschrikking); 

b. Bersifat memperbaiki (verbetering-reclasering); 

c. Bersifat membinasakan (onschadelijk maken). 

Secara prinsip teori ini mengajukan bahwa pidana dan 

pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah 

terpidana (special prevention) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi 

di masa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya 

(general prevention) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti 

kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya. Semua orientasi 

pemidanaan tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan 

mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat. 

                                                            
8 Ibid 
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2.3. Teori Gabungan 

Teori ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas 

pertahanan tata tertib masyarakat. Dengan kata lain, dua alasan itulah yang 

menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Secara teoritis, teori gabungan 

berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat pada teori absolut 

dan teori relatif. Disamping itu untuk membahas perbuatan pelaku, juga 

dimaksudkan supaya dapat diperbaiki sehingga bisa kembali kepada 

masyarakat. 

Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, 

yaitu sebagai berikut :
9
 

1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi 

pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu 

dan cukup dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat; 

2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib 

masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhkannya pidana tidak 

boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana; 

3) Teori Tujuan Pemidanaan 

Teori tujuan sebagai Theological Theory dari teori gabungan 

sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan 

                                                            
9 Ibid 
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beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan plural, dimana 

kedua teori tersebut menggabungkan pandangan Utilitarian dengan 

pandangan Retributivist. Pandangan Utilitarian menyatakan bahwa 

tujuan pemindanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat, 

yang dapat dibuktikan dan pandangan retributivist yang 

menyatakan bahwa keadilan dapat diciptakan apabila tujuan yang 

theological tersebut dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip 

keadilan.
10

 

 

4) Teori Pertanggungjawaban Pidana 

Pertanggungjawaban dalam hukum merupakan pertanggung 

jawaban menurut hukum pidana, setiap orang bertanggungjawab 

atas segala perbuatannya.  Menurut Bambang Purnomo, 

pertanggungjawaban adalah :
11

 

“Pertanggungjawaban pidana adalah seorang itu dapat dipidana 

atau tidaknya karena kemampuan dalam 

pertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam bahasa asing 

dikenal dengan Toerekeningsvatbaarheid dan terdakwa akan 

                                                            
10 Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, 2002 

11 Bambang Purnomo, Teori Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta, Sinar Grafika, 1996, Hlm. 54 
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dibebaskan dari tanggung jawab jika itu tidak melanggar 

hukum”. 

Teori pertanggungjawaban pidana menurut Roeslan Saleh 

dalam arti luas memiliki tiga bagian, yaitu :
12

 

a. Kemampuan bertanggungjawab orang yang melakukan 

perbuatan; 

b. Hubungan batin (sikap psikis) orang yang melakukan 

perbuatan dengan perbuatannya : 

b.1. Perbuatan yang ada kesengajaan, atau; 

b.2. Perbuatan yang ada alpa, lalai, kurang hati-hati. 

c. Tidak ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana 

bagi pembuat. 

 

D. Metode Penelitian 

1. Spesifikasi Penelitian 

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum normatif, yaitu 

menekankan titik berat pembahasannya kepada isu hukum juga dijadikan topik 

kajian, yang dalam hal ini peraturan perundang-undangan, putusan hakim, dan 

teori ilmu hukum pidana. 

 

2. Teknik Pendekatan 

                                                            
12 Ibid 
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Penelitian yang dilakukan termasuk dalam penelitian perundang-undangan 

(statute approach), yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan terkait sesuai 

dengan judul dan permasalahan yang dibuat. Disamping itu (conceptual 

approach) dalam mengkaji pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi 

pidana kepada perempuan / ibu rumah tangga pelaku penyalahgunaan narkoba, 

sesuai dengan teori ilmu hukum pidana yang relevan. 

3. Sumber Bahan Hukum 

Bahan-bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 

Bahan Hukum Primer (berupa peraturan perundang-undangan terkait, seperti 

Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman, 

dan sebagainya), Bahan Hukum Sekunder (berupa buku-buku/literatur mengenai 

hukum pidana dan narkoba), serta Bahan Hukum Tersier (berupa putusan-

putusan hakim yang dibahas). 

 

 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Bahan-bahan hukum yang dipergunakan diperoleh dengan cara melakukan 

penelusuran studi kepustakaan (library research), yang dilakukan dengan cara 

mengkompilasi dan mensistematisasi bahan-bahan hukum yang sesuai dan 

relevan, untuk selanjutnya dianalisis berdasarkan teori-teori dan hukum pidana. 

 

 

5. Teknik Analisis Bahan Hukum 
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Bahan-bahan hukum yang dipergunakan dianalisis secara deskriptif-

kualitatif, sehingga diperoleh suatu kerangka pemikiran mengenai isu/topik 

yang dibahas yang menggambarkan dan menguraikan permasalahan yang ada. 

 

 

 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara berfikir deduktif-induktif, 

yakni dilihat dari norma pengaturan yang ada untuk diterapkan kepada fakta 

pelanggaran hukum yang terjadi, dan sebaliknya dilihat pula fakta yang ada 

untuk diabstraksi menjadi suatu kesimpulan umum.
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