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ABSTRAK  

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, pengawasan yang ketat dan seksama. Namun pada 

umumnya orang belum tahu tentang narkotika 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. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa dasar 

pertimbangan hakim dalam menjelaskan putusan terhadap pelaku tindak pidana 

penyalahgunaaan narkotika dan bagaimana pertimbangan hakim terhadap pelaku 

tindak pidana penyalahgunaaan narkotika dalam memberikan putusan yang 

berbeda tetapi dengan kasus yang sama yaitu tindak pidana penyalahgunaaan 

narkotika. 

Hasil penelitian menunjukkan majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yuridis 

dan non yuridis. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah unsur delik 

pada Pasal 127 ayat (1) huruf (a), alat bukti yang berupaketerangan saksi-saksi, 

keterangan ahli, ba rang bukti serta keterangan terdakwa dan fakta-fakta hukum 

yang terungkap di persidangan. Pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis 

adalah hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa. 

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah pertimbangan hukum oleh Hakim dalam 

menjatuhkan pemidanaan telah tepat karena Hakim menjatuhkan pemidanaan 

berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti surat 

merupakan alat bukti yang sah. Putusan Hakim menjatuhkan Tindakan 

Rehabilitasi agar dapat direhabilitasi, karena majelis hakim mempertimbangkan 

aspek rehabilitasi bagi para pengguna (bukan pengedar) narkotika agar pengguna 

tersebut setelah direhabilitasi akan dapat kembali dan diterima dalam kehidupan 

masyarakat secara baik serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari.  

Saran dalam penelitian ini diharapkan kepada majelis hakim untuk lebih 

mempertimbangkan aspek rehabilitasi bagi para pengguna (bukan pengedar) 

narkotika agar pengguna tersebut setelah direhabilitasi akan dapat kembali dan 

diterima dalam kehidupan masyarakat secara baik serta tidak mengulangi 

perbuatannya di kemudian hari. 

Kata Kunci : putusan hakim dan tindak pidana narkotika. 
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