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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

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.  

Tindak pidana yang menyangkut narkotika merupakan tindak pidana khusus, 

karena penyalahgunaannya berdampak negatif dalam kehidupan masyarakat, 

bangsa dan Negara. Penyalahgunaan narkotika dalam hal ini perlu dilakukan 

upaya pencegahan dan mengurangi tindak kejahatan penyalahgunaan 

narkotika tersebut, yang tidak terlepas dari peranan hakim sebagai salah satu 

aparat penegak hukum yang tugasnya mengadili tersangka atau terdakwa. 

Hakim dalam mengambil suatu keputusan harus mempunyai pertimbangan 

yang bijak agar putusan tersebut berdasarkan pada asas keadilan. Hakim 

memiliki kebebasan untuk menentukan jenis pidana dan tinggi rendahnya 

pidana, hakim mempunyai kewenangan untuk bergerak pada batas minimum 

dan maksimum sanksi pidana yang diatur dalam undang-undang untuk tiap-

tiap tindak pidana. Hal ini berarti bahwa masalah pemidanaan sepenuhnya 

merupakan kekuasaan dari hakim
1
. 

 

Penanggulangan penyalahgunaan narkotika bukanlah hal yang 

mudah untuk dilaksanakan tetapi negara telah bertekad untuk 

memberantasnya. penyalahgunaan narkotika melingkupi semua lapisan 

masyarakat baik miskin, kaya, tua, muda, dan bahkan anak-anak. 

Penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang 

akhirnya merugikan kader-kader penerus bangsa. Salah satu usaha yang 

                                                             
1
Sudarto. 1986. Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung : Alumni. hlm. 78. 



2 
 

dilakukan pemerintah untuk menanggulangi masalah narkotika adalah 

melalui penyempurnaan dalam pengaturan dibidang hukumnya. 

Penyempurnaan tersebut sangat perlu dilakukan karena pengaruh narkotika 

sangat besar terhadap kelangsungan hidup suatu bangsa. Demi 

penyempurnaan dibidang hukum yang khusus mengatur mengenai 

narkotika, pemerintah mengundangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2009 tentang Narkotika untuk menggantikan peraturan perundang-undangan 

yang sebelumnya telah ada yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 

tentang Narkotika. Sebenarnya jauh sebelum penyempurnaan didalam 

peraturan hukumnya, pemerintah telah menunjukkankeseriusan dalam 

mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika yaitu dengan 

membentuk Badan Narkotika Nasional (BNN). Badan Narkotika Nasional 

merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan 

dibawah dan bertanggungjawab pada Presiden yang ada disetiap provinsi 

dan kabupaten/kota. 

Perihal menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana narkotika, hakim harus 

mengetahui dan menyadari apa makna pemidanaan yang diberikan dan ia 

harus juga mengetahui serta menyadari apa yang hendak dicapainya dengan 

mengenakan pidana tertentu kepada pelaku tindak pidana penyalahgunaan 

narkotika. Keputusan hakim tidak boleh terlepas dari serangkaian kebijakan 

kriminal yang akan mempengaruhi tahap berikutnya
2
. 

 

Menyikapi hal tersebut Badan Narkotika Nasional (BNN) 

bekerjasama dengan Sekretariat Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan 

HAM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Jaksa Agung, Kepala 

Kepolisian Republik Indonesia menyelenggarakan penandatanganan 
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peraturan terkait penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan 

narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi. Karena hukuman bagi pecandu dan 

korban penyalahgunaan narkotika disepakati berupa pidana rehabilitasi. 

Paradigma baru ini selaras dengan konvensi-konvensi internasional tentang 

narkotika yang menekankan penanganan narkotika dengan pendekatan 

seimbang antara pendekatan demand (pencegahan, pemberdayaan, 

rehabilitasi) dan supply (pemberantasan jaringan peredaran gelap) serta 

memberikan alternatif penghukuman rehabilitasi bagi pecandu dan korban 

penyalahgunaan narkotika. 

Pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa sudah tepat, agar 

memberikan efek jera kepada terdakwa dan juga kepada orang lain/ 

masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Namun, untuk 

membebaskan terdakwa dari narkotika diperlukan tindakan rehabilitasi agar 

terdakwa sembuh secara fisik. Untuk itu, hakim perlu mempertimbangkan 

Pasal 54 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, menyatakan 

bahwa “pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib 

menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. 

Akibat menerapkan suatu peraturan yang berbeda-beda, maka publik 

akan kesulitan memahami tindak pidana yang terjadi. Apakah tindak pidana 

tertentu, masuk kedalam hukum administrasi negara ataupun peraturan 

lainnya. Terjadinya disparitas pidana tentu tidak lepas dari ketentuan hukum 

pidana sendiri yang memberikan kebebasan penuh kepada hakim untuk 

memilih jenis pidana (strafsoort) yang dikehendaki. KUHP kita menganut 
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sistem alternatif hukuman, misalnya, antara pidana penjara, pidana kurungan, 

dan denda. Di sini, hakim bisa saja menekankan pada pidana penjara 

ketimbang denda, atau sebaliknya. Di samping itu, disparitas kian berpeluang 

terjadi ketika hakim bebas menentukan berat ringannya pidana (strafmaat) 

yang akan dijatuhkan. Sebab, undang-undang hanya mengatur mengenai 

pidana maksimum dan minimum, bukan pidana yang pas. Secara ideologi, 

menurut aliran modern, disparitas pidana memang dapat dibenarkan asal 

masing-masing kasus yang sejenis itu memiliki dasar pembenar yang jelas 

dan transparan. Namun disparitas yang tidak mempunyai dasar yang kuat 

(legal reasing), maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum. 

Berdasarkan dengan pertimbangan pada pasal-pasal tersebut, terdakwa 

dapat diputus pidana penjara juga diputus untuk menjalani rehabilitasi. Hal 

inilah yang belum diberikan oleh hakim kepada pelaku penyalahgunaan 

tindak pidana narkotika. Pada double track system perumusan sanksi terhadap 

penyalahgunaan narkotika merupakan kebijakan hukum pidana dalam 

formulasi ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai sanksi yang 

diberikan kepada pelaku penyalahgunaan narkotika, yaitu berupa sanksi 

pidana dan sanksi tindakan mengingat pelaku penyalahgunaan narkotika 

memiliki posisi yang sedikit berbeda dengan pelaku tindak pidana lainnya.  

Satu sisi pengguna narkotika merupakan pelaku tindak pidana yang 

harus dihukum, namun disisi lain merupakan korban dari tindak pidana yang 

dilakukannya sendiri, sehingga perlu dilakukan suatu tindakan berupa 



5 
 

rehabilitasi. Agar tujuan dari penjatuhan pidana terlaksana selain sebagai 

pembalasan juga menjadikan terdakwa manusia yang lebih baik dan berguna.  

Penyalah Guna narkotika (termasuk yang kemudian menjadi korban 

penyalahgunaan narkotika), penentuan apakah ia direhabilitasi atau tidak 

tetap melalui putusan pengadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 127 ayat (3) 

Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika yang menyatakan 

bahwa dalam hal Penyalah Guna dapat dibuktikan atau terbukti sebagai 

korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani 

rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. 

Setiap tindak pidana akan menimbulkan pertanggungjawaban secara 

pidana bagi pelakunya. Untuk sampai pada suatu kesimpulan bahwa pelaku 

dikatakan bertanggungjawab atas perbuatannya, penegak hukum harus 

berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 

sebagai hukum pidana formil yang mengatur tata beracaranya. Tujuan dari 

hukum acara pidana dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang dikeluarkan 

oleh Menteri Kehakiman adalah sebagai berikut. 

Tujuan dari hukum acara pidana adalah mencari dan mendapatkan 

atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang 

selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan 

ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk 

mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu 

pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta memeriksa dan  putusan dari  

pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu  tindak pidana 
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telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu dapat 

dipersalahkan.Van Bemmelen mengemukakan, tiga fungsi pokok acara 

pidana adalah: 

a. Mencari dan menemukan kebenaran; 

b. Pengambilan putusan oleh hakim; 

c. Pelaksanaan daripada putusan
3
. 

Tahapan pengambilan putusan merupakan salah satu tahap yang 

menarik perhatian, didalam tahap inilah hakim melakukan pertimbangan 

untuk memberi putusan setelah sebelumnya memahami fakta-fakta yang 

terungkap dalam persidangan. Putusan merupakan sebuah penentuan nasib 

dari seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Jika pelaku terbukti 

secara sah dan meyakinkan maka didalam putusan akan memuat sebuah 

hukuman yang sebelumnya telah dipetimbangkan oleh majelis hakim. 

Berkaitan dengan tindak pidana narkotika Mahkamah Agung pada tanggal 7 

April 2010 telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) 

Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban 

Penyalahgunaan dan Korban Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga 

Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Diterbitkannya SEMA tersebut 

memungkinan bagi pengadilan dalam memutus perkara tindak pidana 

narkotika berupa putusan hukuman rehabilitasi, dimana tempat-tempat yang 

menjadi tempat untuk rehabilitasi dimaksud telah pula ditentukan, tetapi 

untuk dapat seseorang terdakwa dijatuhi hukum ini harus memenuhi beberapa 
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persyaratan yang terdapat dalam SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) 

Nomor 4 Tahun 2010. 

Setiap penelitian dalam penulisan karya ilmiah pasti mempunyai 

beberapa alasan dalam pemilihan judul. Atas dasar uraian diatas, penulis 

merasa tertarik untuk meneliti secara yuridis normatif mengenai suatu 

putusan 121/Pid.Sus/2015PN di Pengadilan Semarang. Terdapat suatu kasus 

mengenai Penyalahgunaan Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri, dimana 

Hakim memutus terdakwa dengan pidana penjara selama satu tahun dan dua 

bulan tanpa rehabilitasi medis karena terdakwa tidak memenuhi syarat-syarat 

yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 

2010 dan pada putusan No. 592/Pid.Sus/2016/PN. SMG Hakim memutus 

terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan rehabilitasi 

medis karena terdakwa memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam Surat 

Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010. 

Penelitian ini akan mengkaji bagaimana perbandingan analisa putusan 

hakim dalam tindak pidana narkotika pada  kasus putusan No. 

371/Pid.Sus/2015/PN yang merupakan putusan pengadilan tanpa dilakukan 

rehabilitasi terhadap terdakwa sedangkan Putusan No. 592/Pid.Sus/2016/PN. 

SMG) dan putusan No. 407/Pid.Sus/2015/PN yang merupakan putusan 

pengadilan dilakukan rehabilitasi terhadap terdakwa.  

Putusan tersebut layak untuk diteliti karena pada putusan No. 

121/Pid.Sus/2015PN. Smg terdakwa tidak diberikan rehabilitasi karena 

hukum serta terdakwa dihukum 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan tetapi pada 
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putusan No. 592/Pid.Sus/2016/PN. SMG terdakwa diberikan rehabilitasi. Hal 

ini terjadi disparitas hukum, dalam suatu kasus yang sama, hukum tidak boleh 

dibenarkan untuk menerapkan peraturan yang berbeda. Dalam ilmu hukum 

biasa dikenal dengan disparitas (disparity of sentencing). Artinya suatu kasus 

hukum yang sama, harus juga diterapkan peraturan yang sama. Selain untuk 

menghindarkan dari diskriminasi yang harus dirasakan oleh para pelaku, 

menggugat ketidakadilan publik juga memberikan kepastian hukum di tengah 

masyarakat (edukasi). 

Oleh karena itu, berdasarkan pemikiranpemikiran tersebut maka 

penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi dengan judul ANALISIS 

PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI 

KASUS PENGADILAN NEGERI SEMARANG). 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka permasalahan yang 

akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Apa yang menjadi dasar dalam memutuskan perkara  pelaku tindak 

pidana penyalahgunaaan narkotika ? 

2. Bagaimana perbedaan isi putusan pertimbangan hakim terhadap 

pelaku tindak pidana penyalahgunaaan narkotika dalam menjatuhkan  

putusan pada kasus yang sama  ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah: 
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1. Apayang menjadi dasar dalam memutuskan perkara  pelaku tindak 

pidana penyalahgunaaan narkotika ? 

2. Bagaimana perbedaan isi putusan pertimbangan hakim terhadap pelaku 

tindak pidana penyalahgunaaan narkotika dalam menjatuhkan  putusan 

pada kasus yang sama  ? 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat menambah wacana dan 

pengetahuan hukum dalam bidang hukum pidana, khususnya yang 

menyangkut tentang tindak pidana narkotika dalam kaitannya proses 

penjatuhan putusan pidana pada kasus penyalahgunaan narkotika golongan 

I bagi diri sendiri/pecandu narkotika. Berkaitan dengan pertimbangan 

hukum hakim untuk menjatuhkan putusan pidana, syarat-syarat yang harus 

dipenuhi untuk menjatuhkan putusan tersebut dan bagaimana 

kedudukannya dalam sistem pemidanaan di Indonesia. 

2. Kegunaan Praktis 

Hasil penelitiaan ini diharapkan dapat digunakan sebagai wacana 

bagi pembaca untuk menulis judul skripsi ataupun memberikan 

pengetahuan baru tentang hukum pidana dan juga berguna bagi 

masyarakat pada umumnya. 

 

 

 



10 
 

E. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan 

konsepsi legis positivis. Konsep ini memandang hukum itu identik 

dengan norma - norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh pejabat 

atau lembaga yang berwenang. Selain itu konsepsi tersebut melihat 

hukum dari suatu sistem normatif yang bersifat otonom, terlepas dari 

kehidupan masyarakat. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian 

kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Dengan 

mengadakan penelitian kepustakaan akan diperoleh data awal untuk 

dipergunakan dalam penelitian lapangan dan yang perlu diperhatikan 

dalam melakukan kepustakaan adalah 
4
: 

b. Adakalanya data sekunder dianggap sebagai data tuntas.  

c. Authentisaitas (keaslian) data sekunder harus diperiksa secara kritis 

sebelum dipergunakan pada penelitian yang dilakukan sendiri. 

d. Apabila tidak ada penjelasan, sukar untuk mengetahui metode apa 

yang dipergunakan dalam pengumpulan dan pengolahan data 

sekunder tersebut. 

e. Kerapkali sukar untuk mengetahui secara pasti lokasi terkumpulnya 

data sekunder tersebut.  

Oleh karena itu perlu inventaris buku sebagai penunjang data 

sekunder tersebut untuk menganalisis terhadap permasalahan yang dihadapi. 
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Pengujian terhadap penelitian ini adalah dengan  peraturan-peraturan  yang 

ada apakah sudah sesuai dengan aturan atau belum. Penelitian kali ini 

mengenai studi putusan tentang tindak pidana narkotika yang berkaitan 

dengan sistem pemidanaan di Indonesia, selain itu juga untuk memperoleh 

kepastian terhadap penjatuhan putusan pidana di dalam tindak pidana 

narkotika golongan I bagi diri sendiri yang berhubungan langsung dengan 

pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 

berdasarkan Putusan Penelitian ini akan mengkaji bagaimana perbandingan 

analisa putusan hakim dalam tindak pidana narkotika pada  kasus putusan No. 

putusan No. 371/Pid.Sus/2015/PN, Putusan No. 592/Pid.Sus/2016/PN. SMG) 

dan putusan No. 407/Pid.Sus/2015/PN. 

2. Spesifikasi Penelitian 

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif 

analisis, yaitu penelitian yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya 

di lapangan dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan 

hukum positif yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. 

3. Objek Penelitian 

Objek Penelitian adalah seluruh informasi yang berkaitan dengan 

putusan Pengadilan Negeri Semarang mengenai penyalahgunaan narkotika 

sesuai dengan putusan : 

a. Putusan No. 371/Pid.Sus/2015/PN. SMG. 

1) Menyatakan Terdakwa ALI SOPYAN bin (alm) SUDJARTO 

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 
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pidana "menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman 

untuk diri sendiri”; 

2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALI SOPYAN bin (alm) 

SUDJARTO berupa pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 10 

(sepuluh) bulan; 

3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani 

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan; 

4) Menyatakan Terdakwa tetap ditahan 

5) Menetapkan masa rehabilitasi yang telah dijalani terdakwa 

sebelumnya dikurangkan dari rehabilitasi yang dijatuhkan ;  

b. Putusan No. 592/Pid.Sus/2016/PN. SMG.  

1 )  Menyatakan Terdakwa Yoyok Beni Koeswoyo telah terbukti secara 

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menyalah 

gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “ „  

2 )  Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan 

pidana penjara selama 2 tahun ; 

3 )  Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa 

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan  

4 )  Menetapkan terdakwa tetap ditahan ; 

c. Putusan No. 407/Pid.Sus/2015/PN. SMG. 

1) Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ABDUL KHAYYI BIN 

SARMIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan 

bersalah melakukan tindak pidana "Menjadi Penyalah Guna 
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Narkotika bagi diri sendiri wajib menjalani rehabilitasi medis dan 

rehabilitasi sosial"; 

2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Abdul Khayyi 

bin Sarmin dengan pidana berupa menjalankan rehabilitasi sosial 

selama 6 (enam) bulan;  

3) Menetapkan masa rehabilitasi yang telah dijalani terdakwa 

sebelumnya dikurangkan dari rehabilitasi yang dijatuhkan ;  

4) Memerintahkan agar Terdakwa tetap direhabilitasi ; 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Studi Kepustakaan  

   Studi Kepustakaan adalah studi terhadap data sekunder, 

yakni data yang telah tersedia dan diolah oleh pihak lain. Adapun 

data sekunder yang akan digunakan adalah: 

1) Bahan Hukum Primer  

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang 

diperoleh berdasarkan peraturan-peraturan perundang-undangan 

yang telah ada kaitann dengan masalah yang akan diteliti yaitu  

a) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika 

b) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang 

Pelaksanaan Wajib Lapor Bagi Pecandu Narkotika 

c) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

2415 / Menkes / PER / XII/ 2011 Tentang Rehabilitasi Medis 

Pecandu. Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan 

Narkotika 
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d) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2015 Tentang 

Petunjuk Teknis Pelaksanaan  Wajib Lapor dan Rehabilitasi 

Medis bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban 

Penyalahgunaan Narkotika 

e) Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 Tentang 

Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan 

Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.  

f) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung No. 

01/PB/MA/III/2014 tentang tentang Penanganan Pecandu 

Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam 

Lembaga Rehabilitasi 

g) Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2010 tentang 

Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, 

Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam 

Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dan 

Wawancara.  

2) Bahan Hukum Sekunder  

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang 

diperoleh dari referensi-referensi, hasil penelitian sehingga dapat 

mempermudah meyusun karya ilmiah.  

b. Wawancara   

  Studi lapangan dilakukan dengan wawancara. Wawancara 

adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 
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dilakukan oleh dua pihak yaitu dengan pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang 

diwawancarai (interview) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu
5

. Wawancara dilakukan dengan Hakim 

Pengadilan Negeri Semarang. 

5. Metode Pengolahan dan Penyajian Data  

   Data yang diperoleh baik data primer dan data sekunder akan 

diolah berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan sehingga 

diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas. Analisis data yang 

digunakan oleh penulis adalah analisis data yang berupaya memberikan 

gambaran secara jelas dan konkrit terhadap objek yang dibahas secara 

kualititatif dan selanjutnya data tersebut disajikan secara deskriptif yaitu 

menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan 

permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. 

6. Metode Analisis Data 

Setelah seluruh data yang diperoleh dikumpulkan, selanjutnya akan 

ditelaah dan dianalisis secara kualitatif dengan mempelajari seluruh 

jawaban kemudian diolah dengan menggunakan metode deduktif dan 

terakhir dilakukan pembahasan untuk menyelesaikan permasalahan yang 

ada, sehingga dapat mencapai suatu kesimpulan. Dengan demikian 

kegiatan analisis ini diharapkan akan memberi solusi atas permasalahan 

dalam penelitian ini. 

                                                             
5 Ibid, hal 135.  
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F. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan pemahaman terhadap proposal skripsi ini secara 

keseluruhan, maka disusun sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I :  PENDAHULUAN 

Berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari latar 

belakang masalah, rumusan masalah dan ruang lingkup, tujuan dan 

kegunaan penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

    Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang 

berhubungan dengan penyusunan skripsi yaitu Pengertian Tindak 

Pidana, Unsur-unsur Tindak Pidana, Pengertian Narkotika, Jenis-

jenis Narkotika, Jenis-jenis Tindak Pidana Narkotika, Pengertian 

Penyalahgunaan Narkotika, Double track System (Sistem Dua 

Jalur), Demand and Suplly (Permintaan dan Penawaran) dalam 

Penyalahgunaan Narkotika Pengertian Pidana dan Pemidanaan, 

Pertimbangan Hakim dan Disparitas Hukum. 

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah 

didapat dalam penelitian, terdiri dari apa yang menjadi dasar dalam 

memutuskan perkara  pelaku tindak pidana penyalahgunaaan 

narkotika dan bagaimana perbedaan isi putusan pertimbangan 

hakim terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaaan narkotika 

dalam menjatuhkan  putusan pada kasus yang sama   
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BAB IV. PENUTUP 

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan 

pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan 

permasalahan yang diajukan kepada pihak-pihak yang terkait 

dengan penelitian.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




