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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana 

Penyalahgunaaan Narkotika  

Putusan hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang 

diperiksa dan diadili oleh Hakim tersebut. Oleh karena itu, tentu saja 

Hakim membuat keputusan harus memperhatikan segala aspek 

didalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin 

ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun yang bersifat materiil, 

sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Jika hal-hal negatif 

dapat dihindari, tentu saja diharapkan dalam diri hakim lahir, tumbuh, dan 

berkembang adanya sikap atau sifat kepuasan moral jika kemudian 

putusannya itu dapat menjadi tolak ukur untuk perkara yang sama, atau 

dapat menjadi bahan referensi bagi kalangan teoritisi maupun kalangan 

praktisi hukum serta kepuasan nurani sendiri jika putusannya dikuatkan 

dan tidak dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.  

1. Putusan No. 371/Pid.Sus/2015/PN 

Jaksa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan 

sebagai berikut: 
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Dakwaan PERTAMA : 

Menyatakan terdakwa ALI SOPYAN bin (Alm.) SUDJARTO 

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 

pidana menggunakan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 

127 ayat (1) huruf a. UU No,35 tahun 2009 tentang Narkotika. 

Terdakwa ALI SOPYAN bin (alm) SUDJARTO, pada hari 

Selasa tanggal 02 Februari 2016 sekira pukul 13.00 WIB atau setidak 

pada suatu waktu di tahun 2016 di Gapura Jl. Yudistira Kel. Pendrikan 

Kidul Kec. Semarang Tengah Kota Semarang atau setidaknya di suatu 

tempat lain dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Semarang yang 

berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Setiap orang yang 

tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasaii, 

atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman yang 

dilakukan dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut : 

a. Bahwa terdakwa pada hari selasa tanggal 02 Februari 2016 sekira 

pukul 19.00 WIB menelpon sdr. DEDI (DPO) untuk memesan 

shabu sebanyak 1 (satu) gram, lalu sekira pukul 10.00 WIB sdr. 

DEDI (DPO) menyuruh untuk mentranfer uang pembelian shabu 

sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ke nomotr 

rekening BCA No. 8545050567 atas nama MEILITA AYU 

LESTAR, sekira pukul 11.00 WIB terdakwa ALI SOPYAN 

berangkat dari rumah menuju bank BCA Pedurungan JL. Majapahit 

Semarang lalu sekira ½ (setengah) jam perjalanan sampailah di 
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Bank BCA, lalu terdakwa memarkir sepeda motor dan masuk ke 

dalam bank, ternyata untuk setor tunai antriannya cukup panjang 

sehingga terdakwa mengantri lama, hingga akhirnya sekira pukul 

12.00 WIB baru berhasil mentransfer uang sebesar Rp.1.100.000,- 

(satu juta seratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa menghubungi 

DEDI (DPO) untuk memberitahukan bahwa uang telah ditransfer, 

lalu telepon masuk (privat number) yang mengaku teman sdr. 

DEDI (DPO) menyuruh terdakwa untuk menuju arah Tugumuda 

Semarang lalu ketika mau berangkat terdakwa. Bahwa berdasarkan 

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor 

Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor 

163/NNF/2016, tanggal 10 Februari 2016, telah diperiksa barang 

bukti sebagai berikut: 

1) BB-0376/2016/NNF POSITIF METAMFETAMINA 

2) 2 BB-0377/2016/NNF POSITIF METAMFETAMINA 

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapa diketahui bahwa : 

a) Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories 

kriminalistik disimpulkan bahwa BB-0376/2016/NNF (A0 

berupa serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan yaitu 

0,586 gram yang dimasukkan dalam bungkus rokok Djarum 

Super dan BB-0377/2016/NNF (B) berupa URINE 

mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan 
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1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 

tahun 2009 tentang Narkotika. 

b) Setelah diperiksa barang bukti: 

(1) Nomor BB-0376/2016/NNF sisanya berupa serbuk 

kristal dengan berat 0,584 gram.  

(2) Nomor BB-0377/2016/NNF berupa 1 (satu) tube plastik 

bekas urine terdakwa ALI SOPYAN. 

Sisa barang bukti tersebut dikembalikan dan dibungkus 

dengan plastic putih dengan benang pengikat dan dibubuhi lak 

segel. Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau 

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu serbuk 

kristal jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang 

berwenang memberi ijin. Perbuatan terdakwa sebagaimana 

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (I) UURI No. 

35 tahun 2009 tentang Narkotika. 

Terdakwa ALI SOPYAN bin (alm) SUDJARTO, pada hari 

Selasa tanggal 02 Februari 2016 sekira pukul 13.00 WIB atau 

setidak pada suatu waktu di tahun 2016 di Gapura Jl. Yudistira 

Kel. Pendrikan Kidul Kec. Semarang Tengah Kota Semarang atau 

setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan 

Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili 

perkaranya, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum 
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menggunakan (Penyalah Guna) Narkotika Golongan I, yang 

dilakukan dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut: 

1. Bahwa terdakwa ALI SOPYAN bin (alm) SUDJARTO sebelum 

tertangkap pada tanggal 02 Februari 2016 di Gapura jl. Yudistira 

Kel. Pendrikna Kidul Kec. Semarang Tengah, terlebih dahulu 

terdakwa ALI  SOPYAN telah menggunakan narkotika jenis shabu 

pada hari Senin tanggal 01 Februari 2016 sekira pukul 20.00 WIB 

dirumahnya yang beralamat di Ds. Wringinjajar RT.03 RW.- Kec. 

Mranggen Kab. Demak. Dari hasil pemeriksaan laboratories 

terhadap urine terdakwa ALI SOPYAN bin (alm) SUDJARTO 

dinyatakan Positif mengandung METAMFETAMINA, dan 

terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI 

No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa ALI SOPYAN 

bin (alm) SUDJARTO tidak mempunyai ijin untuk menggunakan 

Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu. Terdakwa 

menerangkan bahwa cara menggunakan shabu adalah dengan 

memasukkan shabu ke dalam pipa kaca/pipet yang sudah 

tersambung dengan botol You C 1000 lengkap dengan sedotan, 

selanjutnya pipa kaca/pipet yang sudah berisi shabu tersebut 

dibakar dengan korek api hingga mengeluarkan asap, kemudian 

asap tersebt dihisap melalui sedotan seperti orang merokok, cara 

tersebut dilakukan berulang kali. Terdakwa membuang slip tanda 

bukti setoran di halaman Bank tersebut. Setelah sampai di 
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Tugumuda Semarang, ternyata privat number  kembali menelpon 

terdakwa dan menyuruh masuk jl. Imam Bonjol Semarang lalu 

masuk jl. Yudistira baru orang tersebut mengatakan akan 

mengirimkan alamat lalu HP dimatikan, tidak lama ada SMS 

masuk yang isinya “ @ tugumuda msk Gg. Smpng kntr dblkg gpr 

sblh kr bks rkk Djarum Super” yang maksudnya adalah shabu 

sebanyak 2 (dua) paket kecil yang terbungkus rokok Djarum Super 

berada di Jl. Yudistira di bawah gapura, namun setelah membaca 

SMS terdakwa langsung menghapus. 

2. Bahwa sekira pukul 13. WIB terdakwa menuju gapura Jl. Yudistira 

setelah sampai terdakwa sempat berputar-putar untuk mencari 

hingga akhirnya terdakwa melihat bungkus rokok Djarum Super di 

bawah gapura lalu terdakwa memarkir kendaraan kemudian turun 

dan mengambil bungkus rokok tersebut lalu terdakwa remas dan 

terasa ada isinya lalu disimpan disaku celana sebelah kiri yang 

dipakai, namun ketika hendak naik motor terdakwa ditangkap dan 

ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Djarum 

Super berisi 2 (dua) kantong plastik klip berisi shabu disaku celana 

sebelah kiri, 1 ((satu) buah ATM BCA, 1 (satu) buah HP merk 

Samsung warna putih berikut kartu SIM No. 081213898107 dan 

turut diamankan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna 

hitam tanpa Nomor Polisi yang dikendarai saat itu. 



62 
 

3. Berawal penangkapan pihak Kepolisian Polrestabes Semarang 

yaitu saksi MAFTUKIN, SH bin ROCHMAT bersama rekan-rekan 

mendapatkan informasi masyarakat bahwa di seputaran Jl. 

Yudistira dekat kampus UDINUS Semarang sering terjadi 

transaksi Narkoba. Kemudian berbekal informasi tersebut dirinya 

bersama teman-teman melakukan patroli di daerah tersebut. 

Kemudian setelah beberapa kali melakukan patroli, akhirnya pada 

hari Selasa tanggal 02 Februari 20016 sekira pukul 13.00 WIB di 

Gapura Jl. Yudistira Kel. Pendrikan Kidul Kec. Semarang Tengah 

Kota Semarang,dirinya melihat seorang laki-laki dengan 

mengendarai sepeda motor Yamaha Honda Beat warna hitam tanpa 

Nomor Polisi berhenti di Gapura Jl. Yudistira, kemudian orang 

tersebut memarkir kendaraannya lalu mendekati gapura dan terlihat 

seperti mengambil sesuatu, karena curiga akhirnya dirinya bersama 

teman-teman menangkap orang tersebut yang diketahui adalah 

terdakwa ALI SOPYAN bin (alm) SUDJARTO dan benar pada 

saat di  geledah ditemukan barang bukti yaitu: 1 (satu) bungkus 

rokok Djarum Super berisi 2 (dua) kantong plastik klip berisi shabu 

disaku celana sebelah kiri yang dipakai, kemudian dilakukan 

interogasi dan diketahui dan mengakui bahwa terdakwa ALI 

SOPYAN datang ke Gapura Jl. Yudistira adalah untuk mengambil 

shabu yang dibelinya, selanjutnya petugas juga mengamankan 1 

((satu) buah ATM BCA, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna 
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putih berikut kartu SIM No. 081213898107 adalah milik terdakwa 

ALI SOPYAN, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat 

warna hitam tanpa Nomor Polisi yang dikendarai terdakwa ALI 

SOPYAN. Selanjutnya terdakwa ALI SOPYAN berikut barang 

bukti dibawa ke Polrestabes Semarang untuk dilakukan 

pemeriksaan lebih lanjut.  

Adapun reaksinya setelah menggunakan shabu adalah 

badan lebih segar, tidak mengantuk. 

4. Bahwa sesuai dengan hasil penyitaan penyidik dan telah 

dimintakan persetujuan Status Barang Sitaan Narkotika dari 

Kepala Kejaksaan Negeri Semarang dan persetujuan penyitaan dari 

Ketua Pengadilan Negeri Semarang barang bukti tersebut, yaitu: 

a. 1 (satu) bungkus rokok Djarum Super berisi 2 (dua) kantong 

plastic klip kecil berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika 

jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan 0,586 gram. 

b. 1 ((satu) buah ATM BCA. 

c. 1 (satu) buah Handpone merk Samsung warna putih nomor 

SIM . 081213898107. 

d. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam tanpa plat 

Nomor Polisi. 

e. 1 (satu) tube tempat urine. 

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris 

Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik 
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Cabang Semarang Nomor 163/NNF/2016, tanggal 10 Februari 

2016, telah diperiksa barang bukti sebagai berikut: 

No. Barang Bukti Hasil Pemeriksaan 

1) BB-0376/2016/NNF POSITIF METAMFETAMIN. 

2) BB-0377/2016/NNF POSITIF METAMFETAMINA. 

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat diketahui bahwa : 

a) Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories 

kriminalistik disimpulkan bahwa BB-0376/2016/NNF (A0 

berupa serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan yaitu 

0,586 gram yang dimasukkan dalam bungkus rokok Djarum 

Super dan BB-0377/2016/NNF (B) berupa URINE 

mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan 

1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 

tahun 2009 tentang Narkotika. 

b) Setelah diperiksa barang bukti: 

(1) Nomor BB-0376/2016/NNF sisanya berupa serbuk 

kristal dengan berat 0,584 gram. 

(2) Nomor BB-0377/2016/NNF berupa 1 (satu) tube plastik 

bekas urine terdakwa ALI SOPYAN.  

(3) Sisa barang bukti tersebut dikembalikan dan dibungkus 

dengan plastik putih dengan benang pengikat dan 

dibubuhi lak segel. Bahwa terdakwa menggunakan 

Narkotika Golongan 1 yaitu serbuk Kristal jenis shabu 
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tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang 

memberi ijin. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur 

dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (I) huruf a UU 

RI No. 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA.  

c) Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum 

Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan 

keberatan (eksepsi); 

Adapun dasar pertimbangan hakim dalam menjelaskan 

putusan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaaan narkotika 

adalah sebagai berikut : 

1. Hal - hal yang memberatkan : 

a.  Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat  

b.  Perbuatan terdakwa melanggar Peraturan Perundang-

undangan dan program Pemerintah dalam memberantas 

tindak pidana. 

2. Hal - hal yang meringankan : 

a. Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali 

perbuatannya. 

b. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan 

c. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga 

d.  Terdakwa belum pernah dihukum 

2. Putusan Ketiga No. 592/Pid.Sus/2016/PN. SMG) 

Menimbang, bahwa Terdakwa ihadapkan ke persidangan 
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a 
oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut : Terdakwa 

YOYOK BENY KOESWOYO bin KAZIM ZAENAL pada hari 

Rabu, tanggal 20 April 2016 sekira pukul 15.30 WIB atau 

setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2016 

bertempat di Jl. Sumbawa II Kecamatan Semarang Timur, Kota 

Semarang atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih 

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, telah 

melakukan percobaan atau permufakatan tanpa hak atau melawan 

hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, 

menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan 

Narkotika Golongan I, yang dilakukan  dengan cara sebagai 

berikut: 

a. Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 sekira 

pukul 11.30 WIB, terdakwa meminta tolong kepada saksi EKO 

MARYANTO als. MEDHEL bin (Alm) MUKIMAN (berkas 

terpisah) untuk membelikan paket shabu seberat 1 (satu) gram, 

selanjutnya sekira pukul  12.00 WIB, saksi EKO 

MARYANTO als. MEDHEL bin (Alm) MUKIMAN 

mengirimkan SMS kepada sdr. GOMBLEH (DPO) untuk 

memesan paket shabu seberat 1 (satu) gram. Atas pesanan 

tersebut, sdr. GOMBLEH (DPO) menyuruh saksi EKO 

MARYANTO als. MEDHEL bin (Alm) MUKIMAN untuk 

mentransfer uang sebesar Rp.  1.100.000, (satu juta seratus 
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ribu rupiah) ke rekening BCA 8030227817 a.n. MOHAMAD. 

Kemudian saksi EKO MARYANTO als. MEDHEL  bin  

(Alm) MUKIMAN mengirimkan SMS kepada terdakwa 

supaya mentransfer uang sebesar Rp. 1.100.000, (satu juta 

seratus ribu rupiah) ke rekening BCA 8030227817 a.n. 

MOHAMAD. Selanjutnya sekira pukul 12.30 WIB saksi EKO 

MARYANTO als.  MEDHEL  bin (Alm) MUKIMAN 

menerima SMS dari terdakwa bahwa uang pembelian shabu 

sudah ditransfer, kemudian sekira pukul 14.00 WIB saksi EKO 

MARYANTO als. MEDHEL bin (Alm) MUKIMAN 

menerima SMS dari sdr. GOMBLEH (DPO) yang isinya “ 1f 

di depan gapuro sumbawa 2 tertimpa paving bungkus 

kopiko”, adapun maksud dari  SMS tersebut adalah shabu 

seberat 1 (satu) gram pesanan saksi EKO MARYANTO als. 

MEDHEL bin (Alm) MUKIMAN diletakkan di gapura 

Sumbawa 2, shabu dalam bungkus kopiko dan ditimpa paving; 

b. Bahwa ketika saksi EKO MARYANTO als. MEDHEL bin 

(Alm) MUKIMAN menerima SMS tersebut tak berapa lama 

terdakwa datang ke rumah saksi EKO MARYANTO als. 

MEDHEL bin (Alm) MUKIMAN dan saksi EKO 

MARYANTO als. MEDHEL bin (Alm) MUKIMAN 

memberitahukan bahwa shabu sudah bisa diambil di dekat 

gapura Sumbawa II Semarang, setelah itu terdakwa dan saksi 
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a 
EKO MARYANTO als. MEDHEL bin (Alm) MUKIMAN 

berangkat menuju ke Jl. Sumbawa II untuk mengambil shabu 

dengan mengendarai sepedamotor Yamaha Mio warna merah 

muda No.Pol. H3769WH, kemudian terdakwa dan saksi 

EKO MARYANTO als. MEDHEL bin (Alm) MUKIMAN 

sampai di Gapura Jl. Sumbawa II Semarang dan saksi EKO 

MARYANTO als. MEDHEL bin (Alm) MUKIMAN turun dari 

motor untuk mengambil shabu yang tertimpa paving namun 

ketika paving dibuka ternyata shabu tidak ada, kemudian 

tibatiba datang 3 (tiga)  orang polisi yang melakukan patroli, 

mengetahui ada polisi, saksi EKO MARYANTO als. 

MEDHEL bin (Alm) MUKIMAN membuang HP merk 

evercoss warna putih miliknya, namun ketahuan dan diperiksa 

lalu ditemukan SMS “ 1f di depan gapuro sumbawa 2 

tertimpa paving bungkus kopiko” tersebut. Setelah 

dilakukan pencarian akhirnya ditemukan 1(satu) kantong 

plastik klip kecil berisi shabu dalam  bungkus kopiko di bata 

pembatas tanaman dekat gapura di Jl. Sumbawa II Kecamatan 

Semarang Timur Kota Semarang; 

c. Bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Narkotika 

Forensik No.662/NNF/2016 tanggal 3 Mei 2016 diketahui 

barang bukti 1(satu) bungkus platik yang berisi serbuk Kristal 

yang dimasukkan ke dalam bungkus permen kopiko dengan 
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berat bersih serbuk Kristal 0,810 gram adalah POSITIF 

METAMFETAMINA dan dari hasil pemeriksaan terhadap 

urine terdakwa adalah POSITIF METAMFETAMINA; 

Terdakwa YOYOK BENY KOESWOYO bin KAZIM 

ZAENAL pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 sekira pukul 

15.30 WIB atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan 

April tahun 2016 bertempat di Jl. Sumbawa II Kecamatan 

Semarang Timur, Kota Semarang atau setidaktidaknya pada suatu 

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan 

Negeri Semarang, telah melakukan percobaan atau permufakatan 

jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, 

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan 

tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut 

a) Bahwa  bermula  pada  hari  Rabu tanggal 20 April 2016 

sekira pukul 11.30 WIB, terdakwa meminta tolong kepada 

saksi EKO MARYANTO als. MEDHEL bin MUKIMAN 

(berkas terpisah) untuk membelikan paket shabu seberat 1 

(satu) gram, selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB, saksi EKO 

MARYANTO als. MEDHEL bin (Alm) MUKIMAN 

mengirimkan SMS kepada sdr. GOMBLEH (DPO) untuk 

memesan paket shabu seberat 1 (satu) gram. Atas pesanan 

tersebut, sdr. GOMBLEH (DPO) menyuruh saksi EKO 

MARYANTO als. MEDHEL bin (Alm) MUKIMAN untuk 
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mentransfer uang sebesar Rp1.100.000,00 (satu  juta seratus 

ribu rupiah) ke rekening BCA 8030227817 a.n. MOHAMAD. 

Kemudian saksi EKO MARYANTO als. MEDHEL bin (Alm) 

MUKIMAN mengirimkan SMS kepada Terdakwa supaya 

mentransfer uang sebesar Rp1.100.000, (satu juta seratus ribu 

rupiah) ke rekening BCA 8030227817 a.n. MOHAMAD. 

Selanjutnya sekira pukul 12.30 WIB saksi EKO MARYANTO 

als. MEDHEL bin (Alm) MUKIMAN menerima SMS dari 

Terdakwa bahwa uang pembelian shabu sudah ditransfer, 

kemudian sekira pukul 14.00 WIB saksi EKO MARYANTO  

als. MEDHEL bin (Alm) MUKIMAN menerima SMS dari sdr. 

GOMBLEH yang isinya “ 1f di depan gapuro sumbawa 2 

tertimpa paving bungkus kopiko”, adapun maksud dari SMS 

tersebut adalah shabu seberat 1 (satu) gram pesanan saksi EKO 

MARYANTO als. MEDHEL bin (Alm) MUKIMAN 

diletakkan di gapura Sumbawa 2, shabu dalam bungkus kopiko 

dan ditimpa paving 

b) Bahwa ketika saksi EKO MARYANTO  als. MEDHEL  bin  

(Alm)  MUKIMAN menerima SMS tersebut tak berapa lama 

Terdakwa datang ke rumah saksi EKO MARYANTO als. 

MEDHEL bin (Alm) MUKIMAN dan saksi EKO 

MARYANTO als. MEDHEL bin (Alm) MUKIMAN 

memberitahukan bahwa shabu sudah bisa diambil di dekat 
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gapura Sumbawa II Semarang, setelah itu Terdakwa dan saksi 

EKO  MARYANTO als. MEDHEL bin (Alm) MUKIMAN 

berangkat menuju ke Jl Sumbawa II untuk mengambil shabu 

dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah 

muda  No.Pol. H3769WH, kemudian Terdakwa dan saksi 

EKO MARYANTO als. MEDHEL bin (Alm) MUKIMAN 

sampai di Gapura  Jl. Sumbawa II Semarang dan saksi EKO 

MARYANTO als. MEDHEL bin (Alm) MUKIMAN turun dari 

motor untuk mengambil shabu yang tertimpa paving namun 

ketika paving dibuka ternyata shabu tidak ada, kemudian 

tibatiba datang 3 (tiga) orang polisi yang melakukan patroli, 

mengetahui ada polisi, saksi EKO MARYANTO als. 

MEDHEL bin (Alm) MUKIMAN membuang HP merk 

evercoss warna putih miliknya, namun ketahuan dan diperiksa 

lalu ditemukan SMS “ 1f di depan gapuro sumbawa 2 

tertimpa paving bungkus kopiko” tersebut. Setelah 

dilakukan pencarian akhirnya ditemukan 1(satu)  kantong 

plastik klip kecil berisi shabu dalam bungkus kopiko di bata 

pembatas tanaman dekat gapura di Jl Sumbawa II Kecamatan 

Semarang Timur Kota Semarang 

c) Bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Narkotika 

Forensik No.662/ NNF/2016 tanggal 3 Mei 2016 diketahui 

barang bukti 1(satu) bungkus platik yang berisi serbuk Kristal 

yang dimasukkan ke dalam bungkus permen kopiko dengan 
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berat bersih serbuk Kristal 0,810 gram adalah POSITIF 

METAMFETAMINA dan dari hasil pemeriksaan terhadap 

urine terdakwa adalah POSITIF METAMFETAMINA; 

d) Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam 

pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI 

No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; 

Adapun dasar pertimbangan hakim dalam menjelaskan 

putusan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaaan narkotika 

adalah sebagai berikut : 

a. Halhal yang memberatkan : 

1) Terdakwa dengan perbuatannya tidak mendukung 

program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana 

narkotika; 

b. Halhal yang meringankan : 

1) Terdakwa belum pernah dihukum; 

2) Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya; 

3) Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dengan 

seorang isteri dan  2 orang anak yang masih sangat 

memerlukan perhatian didikkan  dan  asuhannya; 

 Mengadili menyatakan bahwa terdakwa YOYOK BENY 

KOESWOYO bin KAZIM ZAENAL secara sah dan 

meyakinkan tidak terbukti melakukan tidak pidana dalam 

dakwaan primair maupun subsidair; 

1. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan 
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a 
primair dan subsidair tersebut; 

2. Menyatakan terdakwa YOYOK BENY KOESWOYO bin 

KAZIM ZAENAL terbukti secara sah dan meyakinkan 

bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan 

hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bukan 

tanaman untuk diri sendiri” sebagaimana diatur Pasal 127 

Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika; 

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana 

penjara selama  2 (dua) tahun; 

4. Menetapkan, memerintahkan Terdakwa menjalani 

rehabilitasi medis selama  

5. (enam) bulan di RSJ. Amino Gondohutomo dan rehabilitasi 

sosial selama 6 (enam) bulan pada Balai Rehabilitasi Sosial 

Penyalahguna NAPZA “Mandiri” Semarang ; 

6. Menetapkan masa penangkapan, penahanan, rehabilitasi 

medis dan rehabillitasi sosial yang telah dijalani Terdakwa 

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 

7. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan; 

8. Menyatakan barang bukti berupa : 

9. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio  warna merah muda 

Nopol.  H 3769 WH dikembalikan kepada Terdakwa; 

10. 1 ( satu ) buah HP merk Advance berikut kartu SIM No. 

0085726914911; 
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11. 1 (satu ) tube berisi urine; dirampas untuk dimusnahkan; 

12. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar 

Rp2.000. (dua ribu rupiah) 

3. Putusan Keempat No. 407/Pid.Sus/2015/PN 

Bahwa terdakwa Muhammad Abdul Khayyi bin Sarmin 

pada hari Senin tanggal 11 April 2016, sekitar pukul 18.15 wib 

atau setidak-tidaknya pada bulan April 2016 bertempat di di rumah 

saksi Eko Jarot Sentiko (terdakwa dalam berkas terpisah) Desa 

Krasak Rt 01 Rw 04 Kec. Pecangaan Kab. Jepara atau setidak-

tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, 

namun karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada 

Pengadilan Negeri Semarang daripada tempat keduclukan 

Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak piclana itu 

dilakukan maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan 

Negeri Semarang berwenang mengadili, telah menjadi 

PenyalahGuna Narkotika golongan I untuk diri sendiri yang 

dilakukan dengan cara : 

a. Awalnya pada hari Senin tanggal 11 April 2016 sekira pukul 

18.00 wib tersangka datang kerumah saksi Eko Jarot Sentiko 

untuk menemui adiknya yang bernama Ahmad Socliqin tetapi 

Ahmad Socliqin lagi keluar rumah dan terdakwa menunggu 

diruang tamu, tidak lama kemudian saksi Ahmad Julianto alias 

Donki datang dan langsung masuk kedalam kamar Eko Jarot. 

Setelah itu saksi Donki memanggil terdakwa diajak untuk 

masuk kedalam kamar saksi Eko Jarot. Setelah berada didalam 
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kamar, saksi Eko Jarot mengajak menggunakan sabu bertiga 

secara bergantian, terdakwa menggunakan kirakira 10 

(sepuluh) sedotan. Selesai menggunakan sabu, terdakwa dan 

saksi Donki keluar dari dalam kamar. Kemudian saksi Donki 

pulang sedangkan terdakwa kembali duduk diruang tamu 

ngobrol-ngobrol bersama Ahmad Socliclin dan saksi Eko Jarot. 

Pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 sekira pukul 01:15 wib 

ada beberapa orang yang datang kerumah saksi Eko Jarot 

mengaku petugas dari Polda Jateng menangkap terdakwa dan 

saksi Eko Jarot. Saat dilakukan penggeledahan badan terhadap 

terdakwa tidak ditemukan barang apa-apa, lalu petugas 

melakukan penggeledahan rumah saksi Eko Jarot dan terdakwa 

diambil urine sebanyak ± 25 cc, selanjutnya atas kejadian 

tersebut terdakwa dibawa petugas ke Polda Jateng. 

b. Bahwa terdakwa menggunakan sabu bersama saksi Eko Jarot 

sudah 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Minggu tanggal 10 

April 2016 sekira pukul 19.30 wib, yang terakhir pada hari 

Senin tanggal 11 April 2016 sekira pukul 18.15 wib. Sabu 

yang digunakan milik saksi Eko Jarot menggunakannya 

dirumah saksi Eko Jarot dan terdakwa menggunakan sabu 

bersama saksi Donki barn sekali yaitu pada hari Senin tanggal 

11 April 2016 sekira pukul 18.15 WIB. 
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c. Bahwa berdasarkan hasil perneriksaan Laboratorium 

Kriminalistik No.Lab. 597/NNF/2016 tanggal 21 April 2016 

yang ditanda tangani oleh AKBP Ir. Sapto Sri Suhartomo 

terhadap barang bukti berupa 1 (satu) tube bekas urine positif 

mengandung Metamfetamena terdaftar dalam Narkotika 

golongan I (satu).  

d. Bahwa Rekomendasi Assesment yang dikeluarkan BNN 

Propinsi Jawa Tengah No.R/185/IV/Ka/TAT.00/2016/BNNP-

JTG tanggal 14 April 2016 didapat kesimpulan bahwa 

terdakwa adalah korban penyalahgunaan Narkotika dan harus 

menjalani rehabilitasi selama 3 (tiga) bulan clan saat ini 

terdakwa sedang menjalani rehabilitasi Sosial di Baresos Eks. 

Penyalahguna NAPZA "Mandiri" Semarang. 

e. Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang 

berwenang untuk menjadi PenyalahGuna Narkotika golongan I 

bukan tanaman berupa serbuk kristal. Perbuatan terdakwa 

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 

(1) huruf a jo Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika.  

f. Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan 

kebenaran dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi dibawah 

sumpah yang telah memberikan keterangan yang pada 

pokoknya sebagai berikut : 
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1) SAKSI ISMAIL, dibawah sumpah dipersidangan pada 

pokoknya menyatakan sebagai Berikut : 

a) Bahwa saksi bersama tim dari Polda Jateng melakukan 

penangkapan terhadap terdakwa Muchamad Abdul 

Khayyi bin Sarmin pada hari Selasa tanggal 12 April 

2016, sekitar pukul 01.15 Wib di rumah saksi Eko Jarot 

Sentiko als Mbilung di Desa Krasak Rt 01 Rw 04 Kec. 

Pecangaan Kab. Jepara clan pada saat ditangkap sedang 

berada diruang tamu. 

b) Bahwa sebelum ditangkap, terdakwa, saksi Ahmad 

Juliyanto clan saksi Eko Jarot telah memakai sabu milik 

Eko Jarot pada hari Senin tanggal 11 April 2016 pukul 

18.00 wib. Bahwa sabu clan semua peralatannya yang 

menyediakan adalah saksi Eko. Atas kejadian tersebut 

tersangka dibawa ke Polda Jateng untuk proses lebih 

lanjut. 

c) Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan terhadap 

terdakwa, tidak ditemukan barang bukti apapun. 

d) Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya. 

2) SAKSI YOYSMAR FADERSAIR, dibawah sumpah 

dipersidangan pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : 

a) Bahwa saksi bersama tim dari Polda Jateng melakukan 

penangkapan terhadap terdakwa Muchamad Abdul 



78 
 

Khayyi bin Sarmin pada hari Selasa tanggal 12 April 

2016, sekitar pukul 01.15 Wib di rumah saksi Eko Jarot 

Sentiko als Mbilung di Desa Krasak Rt 01 Rw 04 Kec. 

Pecangaan Kab. Jepara clan pada saat ditangkap sedang 

berada diruang tamu. 

b) Bahwa sebelum ditangkap, terdakwa, saksi Ahmad 

Juliyanto clan saksi Eko Jarot telah memakai sabu milik 

Eko Jarot pada hari Senin tanggal 11 April 2016 pukul 

18.00 wib. Bahwa sabu clan semua peralatannya yang 

menyediakan adalah saksi Eko. Atas kejadian tersebut 

tersangka dibawa ke Polda Jateng untuk proses lebih 

lanjut.  

c) Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan terhadap 

terdakwa, tidak ditemukan barang bukti apapun.  

d) Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya. 

(1) SAKSI EKO JAROT SENTIKO BIN dibawah 

sumpah dipersidangan pada pokoknya menyatakan 

sebagai berikut 

(a)  Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Polda 

Jateng pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 

sekitar pukul 01.15 Wib di rumahnya di Desa 

Krasak Rt 01 Rw 04 Kec. Pecangaan Kab. 
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Jepara clan pada saat ditangkap sedang berada 

diruang tamu. 

(b) Bahwa awalnya terdakwa datang kerumah saksi 

untuk bertemu adiknya yang bernama 

AKHMAD SODIKIN tetapi karena adik saksi 

AKHMAD SODIKIN pergi lalu saksi menyuruh 

terdakwa menunggu diruang tamu, selanjutnya 

saksi memanggil adik saksi yang bernama 

AKHMAD JULIYANTO als DONKI untuk 

datang kerumah saksi, saksi ajak menggunakan 

Sabu, tidak lama kemudian adik saksi 

AKHMAD JULIYANTO als DONKI datang 

menemui saksi didalam kamar clan saksi 

menyuruh adik saksi AKHMAD JULIYANTO 

als DONKI untuk memanggil terdakwa yang 

berada diruang tamu, sekira pukul 18.15 WIB 

saksi, adik saksi AKHMAD JULIYANTO als 

DONKI clan terdakwa menggunakan sabu 

bersama, selesai menggunakan sabu adik saksi 

AKHMAD JULiYANTO als DONKI pulang 

sedangkan terdakwa masih dirumah saksi 

menunggu adik saksi yang bernama AKHMAD 

YULIANTO Als. DONKI pulang sedangkan 
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terdakwa masih dirumah saksi menunggu adik 

saksi yang bernama Akhmad Sodikin , sekira 

pukul 20.00 WIB, teman saksi yang bernama 

Sdr Sukardi datang kerumah saksi dan bertanya 

“ ada sabu tidak kalau ada beli Rp.300,00,-(tiga 

ratus ribu) saksi jawan ada , selanjutnya saksi 

telephone Sdr. MIDUN menanyakan ini ada 

yang mau beli Rp.300.000,- (tiga ratus ribu 

rupiah) dikasih berapa “ Sdr.MIDUN menjawab 

kasih 0,09 gram selesai tetephone Sdr.MIDUN , 

saksi mengambil 1 (satu) paket sabu seberat 

U,Uq gram saksi serahKan Kepada Sdr 

SUKARDI dan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga 

ratus ribu rupiah) milik Sdr SUKARDI saksi 

terima, setelah menerima 1 (satu) Paket Sabu 

Sdr SUKARDI pergi dan saksi keluar rumah 

beli makan dan rokok pakai uang dari Sdr 

SUKARDI habis Rp.100.000,- (seratus ribu 

rupiah), pada hari Selasa tanggal 12 April 2016, 

sekira pukul 00.00 WIB Sdr SUKARDI 

menelephone says menanyakan " Sabunya 

masih ada tidak kalau ada saksi mau beli lagi 

Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) " saksi 
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jawab ada, selanjutnya saksi menelephone Sdr 

MIDUN menyampaikan kalau ini ada yang beli 

Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dikasih 

berapa Sdr MIDUN menjawab " kamu kasih 

0,15 gram, sekira pukul 00.30 WIB Sdr 

SUKARDI datang kerumah saksi menyerahkan 

uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu 

rupiah) uang saksi terima dan saksi 

menyerahkan 1 (satu) Paket sabu seberat 0,15 

gram kepada Sdr SUKARDI, setelah menerima 

1 (satu) Paket Sabu Sdr SUKARDI pergi dan 

uangnya saksi simpan didalam dompet, sekira 

pukul 01:15 WIB, ada beberapa orang yang 

datang kerumah saksi mengaku Petugas dari 

Polda Jateng, menangkap saksi dan terdakwa, 

kemudian petugas melakukan penggeledahan 

badan dan rumah saksi menemukan barang 

berupa : 5 (lima) paket sabu didalam plastik klip 

kecil didalam bungkus permen tolak angin yang 

ditemukan petugas diatas meja ruang tamu, 1 

(satu) buah bong terbuat dari Botol larutan 

penyegar cap kaki tiga yang ada sedotannya 

warna putih garis merah dua buah dan 1 (satu) 
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buah pipet kaca ditemukan petugas didalam 

plastik yang berada dibawah meja ruang tamu, 1 

(satu) Buah HP merk EVERCOSS warna putih 

serie L7C berikut simcardnya No. 

082337821377 yang ditemukan petugas disaku 

celana depan sebelah kiri celana yang saksi 

pakai, uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus 

ribu rupiah) pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu 

rupiah) lima lembar dan pecahan Rp.50.000,- 

(lima puluh ribu rupiah) empat lembar yang 

ditemukan petugas didalam dompet saksi, 1 

(satu) buah kotak plastik warna hitam merk 

BEHAESTEX yang berisi 4 (empat) Pack 

plastik klip kecil, 1 (satu) buah timbangan 

elektrik jenis Item No : PSF-200 warna hitam, 1 

(satu) buah potongan sedotan lancip yang 

ditemukan petugas disamping rumah saksi, dan 

saksi diambil urine sebanyak 25 Cc, atas 

kejadian tersebut saksi dan tersangka beserta 

barang yang ditemukan dibawa petugas ke 

Polda Jateng. 

e) Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya. 

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa 
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MUHAMMAD ABDUL KHAYYI BIN SARMIN pada 

pokoknya menerangkan sebagai berikut : 

(1) Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polda 

Jateng pada hari Selasa, tanggal 12 April 2016, 

sekira pukul 01:15 WIB, dirumah Sdr EKO JAROT 

SENTIKO als MBILUNG yang beralamat di Desa. 

Krasak Rt.01 / Rw.04, Kec. Pecangaan, Kab. Jepara, 

saat ditangkap sedang berada diruang tamu setelah  

memakai sabu bersama saksi Ahmad Yulianto dan 

Eko Jarot. 

(2) Bahwa terdakwa menggunakan sebanyak 10 

(sepuluh) sedotan dan yang membuat alat-alat untuk 

menggunakan sabu Sdr.Eko Jarot Sentiko 

als.Mbilung. 

(3) Berawal pada hari Senin tanggal 11 April 2016, 

sekira pukul 18.00 WIB , terdakwa datang kerumah 

sdr.EkoDjarot Sentiko alias Mbilung untuk menemui 

adiknya yang bernama AHMAD SODIQIN, tetapi 

Sdr AHMAD SODIQIN lagi keluar rumah clan 

tersangka menunggu dirjJang tamu, tidak lama 

kemudian Sdr AHMAD YULIANTO als DONKI 

datang clan langsung masuk kedalam kamar Sdr 

EKO JAROT SENTIKO als MBILUNG, setelah itu 

Sdr AHMAD YULIANTO als DONKI, memanggil 
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tersangka diajak untuk masuk kedalam kamar Sdr 

EKO JAROT SENTIKO als MBILUNG setelah 

tersangka dan Sdr AHMAD YULIANTO als 

DONKI berada didalam kamar Sdr EKO JAROT 

SENTIKO als MBILUNG mengajak menggunakan 

Sabu bertiga secara bergantian, tersangka 

menggunakan kira-kira 10 (sepuluh) sedotan, selesai 

menggunakan Sabu tersangka clan Sdr AHMAD 

YULIANTO als DONKI keluar dari dalam kamar 

Sdr AHMAD YULIANTO als DONKI pulang 

sedangkan tersangka kembali duduk diruang tamu 

ngobrol-ngobrol bersama Sdr AHMAD SODIQIN 

clan Sdr EKO JAROT SENTIKO als MBILUNG, 

pada hari Selasa, tanggal 12 April 2016, sekira pukul 

01:15 WIB, ada beberapa orang yang datang 

kerumah Sdr EKO JAROT SENTIKO als 

MBILUNG mengaku Petugas dari Polda Jateng, 

menangkap tersangka dan Sdr EKO JAROT 

SENTIKO als MBILUNG. 

Adapun dasar pertimbangan hakim dalam menjelaskan putusan 

terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaaan narkotika meliputi :  

1. Hal-hal yang memberatkan:  

a. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah 

didalam usaha  

memberantas peredaran clan penggunaan Narkotika secara illegal. 
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2. Hal-hal yang meringankan:  

a. Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terns 

terang perbuatannya. Terdakwa belum pernah dipidana. 

b. Terdakwa menyesali perbuatannya.  

Hakim adalah pejabat pengadilan negara yang diberi wewenang oleh 

undang-undang untuk mengadili (Pasal 1 angka (8) KUHAP). Oleh karena itu, 

fungsi seorang hakim adalah seseorang yang diberi wewenang oleh undang-

undang untuk melakukan atau mengadili setiap perkara yang dilimpahkan kepada 

pengadilan. Berdasarkan ketentuan di atas maka tugas seorang hakim adalah: 

1. Menerima setiap perkara yang diajukan kepadanya; 

2. Memeriksa setiap perkara yang diajukan kepadanya; 

3. Mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya
33

. 

Kebebasan hakim menjatuhkan putusan dalam proses peradilan pidana 

terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Asas 

Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan : 

Ayat (1) : Dalam menjatuhkan tugas dan fungsinya, hakim konstitusi wajib 

menjaga kemandirian peradilan. 

Ayat (2) : Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain luar 

kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud 

dalam UUD Kesatuan RI Tahun 1945. 

Isi pasal tersebut dipertegas lagi dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 

tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan : “Hakim 

                                                             
33

  Wawancara dengan Sigit Haryanto, SH, MH selaku Hakim  Pengadilan Negeri Semarang  

tanggal  4 Oktober 2017 
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dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum 

dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.  

Tugas hakim secara normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 

2009 yaitu: 

1. Mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang (Pasal 4 

ayat (1); 

2. Membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan 

rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya 

ringan (Pasal 4 ayat (2)); 

3. Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa 

keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 5 ayat (1)); 

4. Perihal mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib 

memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 8 ayat (2)). 

5. Tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu 

perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang 

jelas, melainkan  wajib untuk memeriksa dan mengadilinya (Pasal 10 ayat 

(1)); 

6. Memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada 

lembaga negara dan lembaga pemerintahan apabila diminta (Pasal 22 ayat 

(1)); 

Sistem peradilan pidana di Indonesia, hakim sangat penting peranannya 

dalam penegakan hukum apalagi dihubungkan dengan penjatuhan hukuman 

pidana terhadap seseorang harus selalu didasarkan kepada keadilan yang 

berlandaskan atas hukum.  
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Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 

48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa segala 

putusan peradilan selain memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula 

pasal tertentu dalam dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan atau 

sumber hukum yang tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Selain itu di 

dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman disebutkan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami 

nilai-nilai hukum dan rasa keadilaan yang hidup dalam masyarakat. Sampai saat 

ini belum ada pedoman bagi hakim untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang 

baik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Undang-

Undang yang mengatur tentang narkotika. 

Hakim dalam mengadili dapat mengacu pada ketentuan-ketentuan yang 

mengatur masalah jenis-jenis pidana, batas maksimun dan minimum lamanya 

pemidanaan. Walaupun demikian bukan berarti kebebasan hakim dalam 

menentukan batas maksimum dan minimum tersebut bebas mutlak melainkan 

juga harus melihat pada hasil pemeriksaan di sidang pengadilan dan tindak pidana 

apa yang dilakukan seseorang serta keadaan-keadaan atau faktor-faktor apa saja 

yang meliputi perbuatannya tersebut. 

 

Hakim dalam kedudukannya yang bebas diharuskan untuk tidak memihak 

(impartial judge). Sebagai hakim yang tidak memihak dalam menjalankan profesi, 

mengandung makna hakim harus selalu menjamin pemenuhan perlakuan sesuai 

hak-hak asasi manusia khususnya bagi tersangka atau terdakwa. Hal demikian 
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telah menjadi kewajiban hakim untuk mewujudkan persamaan kedudukan di 

depan hukum bagi setiap warga negara (equality before the law). 

Suatu putusan pidana sedapat mungkin harus bersifat futuristic. Artinya 

menggambarkan apa yang diperoleh darinya. Keputusan pidana selain merupakan 

pemidanaan tetapi juga menjadi dasar untuk memasyarakatkan kembali si 

terpidana agar dapat diharapkan baginya untuk tidak melakukan kejahatan lagi di 

kemudian hari sehingga bahaya terhadap masyarakat dapat dihindari. Salah satu 

dasar pertimbangan dalam menentukan berat atau ringannya pidana yang 

diberikan kepada seseorang terdakwa selalu didasarkan kepada asas 

keseimbangan antara kesalahan dengan perbuatan melawan hukum. Dalam 

putusan hakim harus disebutkan juga alasan bahwa pidana yang dijatuhkan adalah 

sesuai dengan sifat dari perbuatan, keadaan meliputi perbuatan itu, keadaan 

pribadi terdakwa. Dengan demikian putusan pidana tersebut telah mencerminkan 

sifat futuristik dari pemidanaan itu
34

. 

 

Sebelum hakim memutuskan perkara terlebih dahulu ada serangkaian 

keputusan yang harus dilakukan, yaitu: 

a. Keputusan mengenai perkaranya yaitu apakah perbuatan terdakwa 

telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya;  

b. Keputusan mengenai hukumnya, yaitu apakah perbuatan yang 

dilakukan terdakwa itu merupakan tindak pidana dan apakah 

terdakwa tersebut bersalah dan dapat dipidana; 

c. Keputusan mengenai pidananya apabila terdakwa memang dapat 

dipidana. Untuk menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak 

pidana penyalahgunaan narkotika, hakim membuat pertimbangan-

pertimbangan. Dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak 

pidana narkotika cenderung lebih banyak menggunakan 
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pertimbangan yang bersifat yudiris dibandingkan yang bersifat 

non-yudiris
35

. 

1. Pertimbangan yang Bersifat Yuridis 

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang 

didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh 

undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam 

putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya: 

a. Dakwaan jaksa penuntut umum; 

b. Keterangan saksi; 

c. Keterangan terdakwa; 

d. Barang-barang bukti; 

e. Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Narkotika. 

2. Pertimbangan yang bersifat non yuridis 

Selain pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan 

putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yang 

bersifat non yuridis yaitu: 

a. Akibat perbuatan terdakwa; 

b. Kondisi diri terdakwa. 

Suatu putusan hakim akan bermutu, hal ini tergantung pada tujuh hal, yakni: 

1) Pengetahuan hakim yang mencakup tentang pemahaman konsep keadilan 

dan kebenaran;  
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2) Integritas hakim yang meliputi nilai-nilai kejujuran dan harus dapat 

dipercaya; 

3) Independensi kekuasaan kehakiman yang bebas dari pengaruh dari pihak-

pihak berperkara maupun tekanan publik; 

4) Tatanan politik, tatanan sosial, hukum sebagai alat kekuasaan maka 

hukum sebagai persyaratan tatanan politik dan hukum mempunyai 

kekuatan moral; 

5) Fasilitas di lingkungan badan peradilan; 

6) Sistem kerja yang berkaitan dengan sistem manajemen lainnya termasuk 

fungsi pengawasan dari masyarakat untuk menghindari hilangnya 

kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan di daerah; 

7) Kondisi aturan hukum di dalam aturan hukum formil dan materiil masih 

mengandung kelemahan
36

. 

Teori dasar pertimbangan hakim, yaitu putusan hakim yang baik, 

mumpuni, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan 

empat kriteria dasar pertanyaan (the way test) berupa: 

1. Benarkah putusanku ini ?; 

2. Jujurkah aku dalam mengambil putusan ini ?; 

3. Adilkah bagi pihak-pihak terkait dalam putusan ini ?; 

4. Bermanfaatkah putusanku ini ?. 

Praktiknya walaupun telah bertitik tolak dari sifat atau sikap 

seseorang hakim yang baik, kerangka landasan berfikir atau bertindak dan 
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melalui empat buah titik pertanyaan tersebut di atas, maka hakim ternyata 

seorang manusia biasa yang tidak luput dari kelalaian, kekeliruan, 

kekhilafan (rechterlijk dwaling), rasa rutinitas, kekuranghati-hatian, dan 

kesalahan. Dalam praktik peradilan, ada saja aspek-aspek tertentu yang 

luput dan kerap tidak diperhatikan hakim dalam membuat keputusan.  

Adapun perbandingan analisa putusan dapat dilihat sebagai berikut : 

Tabel 3.1 

Perbandingan Analisa Putusan Tindak Pidana Narkotika 

No

. 

Putusan Rehabilitasi Tidak rehabilitasi 

1 Nomor 

371/Pid.Sus/201

6/PN.Smg 

 1. Menyatakan Terdakwa 

ALI SOPYAN bin 

(alm) SUDJARTO 

terbukti secara sah dan 

meyakinkan bersalah 

melakukan tindak 

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; 
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2 Nomor 

592/Pid.Sus/201

6/PN.Smg 

1. Menyatakan Terdakwa 

YOYOK BENY 

KOESWOYO BIN 

KAZIM ZAENAL 

terbukti secara sah dan 

meyakinkan bersalah 

melakukan tindak pidana 

"menyalahgunakan 

narkotika golongan I 

bukan tanaman untuk 

diri sendiri”; 

2. Menjatuhkan pidana 

terhadap terdakwa 

YOYOK BENY 

KOESWOYO BIN 

KAZIM ZAENAL 

berupa pidana penjara 

Selama : 2 tahun 

3. Menetapkan masa 

penangkapan dan 

penahanan yang dijalani 

Terdakwa dikurangkan 

seluruhnya dari hukuman 

yang dijatuhkan;  

4. Menetapkan masa 

rehabilitasi selama 6 

bulan di RSJ AMINO 

Gondohutomo dan 

rehabilitas social selama 

6 bulan di Balai 

Rehabilitas Sosial 

Penayalahguna NAPZA 

“ Mandiri” Semarang. 

5. Menyatakan Terdakwa 

tetap ditahan; 

 

3 Nomor 

407/Pid.Sus/201

6/PN.Smg 

1. Menyatakan Terdakwa 

MUHAMMAD ABDUL 

KHAYYI BIN SARMIN 

tersebut ditas , terbukti 

secara sah dan 

meyakinkan bersalah 

melakukan tindak pidana 

"Menjadi Penyalah Guna 

Narkotika bagi diri 

sendiri wajib menjalani 

rehabilitasi medis dan 

7.  
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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 ; 

5. Menetapkan barang bukti 

berupa; 

1 (satu) tube bekas urine 

dirampas untuk 

dimusnahkan. 

6. Menetapkan agar 

terdakwa dibebani 

membayar biaya perkara 

sebesar Rp. 2.500,-(Dua 

ribu lima ratus rupiah); 

 

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 
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dijatuhi hukum ini harus memenuhi beberapa persyaratan yang terdapat dalam 

SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 4 Tahun 2010 

Berdasarkan uraian tabel diatas dapat diketahui bahwa : 

1. Syarat Rehabilitasi 

Meskipun pecandu narkotika memiliki kualifikasi sebagai pelaku tindak 

pidana narkotika, namun didalam keadaan tertentu pecandu narkotika dapat 

berkedudukan lebih kearah korban. Iswanto menyatakan bahwa korban 

merupakan akibat perbuatan disengaja atau kelalaian, kemauan suka rela, atau 

dipaksa atau ditipu, bencana alam, dan semuanya benar-benar berisi sifat 

penderitaan jiwa, raga, harta  dan morel serta sifat ketidakadilan”.
37

 Pecandu 

narkotika dapat dikatakan sebagai korban dari tindak pidana penyalahgunaan 

narkotika yang dilakuknnya sendiri, sehingga tidak berlebihan jika sanksi 

terhadap pelaku tindak pidana ini sedikit lebih ringan daripada pelaku tindak 

pidana narkotika yang lain. Ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi sebelum 

seseorang dapat menjalani program rehabilitasi narkoba tersebut, antara lain 

a. Surat Permohonan Bermaterai ke BNN berisi antara lain: 

1) Identitas pemohon/tersangka. 

2) Hubungan Pemohon dan tersangka. 

3) Uraian Kronologis dan Pokok Permasalahan Penangkapan 

Tersangka. 

b. Pas Foto tersangka 4 x 6 (1 lembar). 

c. Foto Copy Surat Nikah bila pemohon suami/istri tersangka. 
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d. Foto Copy Surat Izin Beracara bila pemohon adalah Kuasa 

Hukum/Pengacara Tersangka dan surat kuasa dari keluarga. 

e. Surat Keterangan dari Sekolah/Perguruan Tinggi/Lembaga 

Pendidikan, bila tersangka adalah pelajar/Mahasiswa. 

f.  Surat keterangan dari tempat kerja, bila tersangka sebagai 

pekerja/pegawai. 

g. Fotocopi surat penangkapan dan surat penahanan. 

h. Surat Keterangan dari tempat rehabilitasi, bila yang bersangkutan 

pernah atau sedang proses Rehabilitasi. 

i. Surat Rekomendasi dari penyidik, Jaksa Penuntut umum atau hakim 

untuk direhabilitasi/asesmen. 

j. Fotocopi Surat Permohonan Rehabilitasi kepada Penyidik, Jaksa 

Penuntut Umum atau Hakim. 

k. Surat Pernyataan bermaterai.  

l. Menunjukkan Surat Penangkapan dan Penahanan Asli. 

m. Foto copy KTP Orang Tua/Wali, Tersangka dan Pengacara/ Kuasa 

Hukum. 

n. Foto copy kartu keluarga. 

o. Foto copy izin dari pengacara
38

. 

2. Rehabilitasi 

Sesuai Pasal 112 UU 35 Tahun 2009 (memiliki, menyimpan, menguasai, 

menyediakan narkotika golongan I secara melawan hukum)  yang diancam 
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dengan ancaman hukuman penjara minimal 4 tahun, maksimal 12 tahun, dan 

denda minimal Rp 800 juta, maksimal Rp 8 milyar. Pasal itulah yang 

membuat para korban pengguna narkoba bisa di penjara. Dalam konsep 

dekriminalisasi, hakim diberikan pilihan untuk menjatuhkan vonis rehabilitasi 

atau penjara terhadap pengguna narkoba.  

Meski demikian, kita semua berkeyakinan bahwa rehabilitasi jauh 

lebih baik dari pada penjara. Jika pengguna direhabilitasi maka mereka akan 

pulih dari ketergantungannya dan enggan mengkonsumsi barang haram lagi. 

Pasalnya konstruksi  hukum di negeri ini menganut double track system 

pemidanaan, yang pada intinya, pengguna narkoba bisa dipenjara atau 

direhabilitasi berdasarkan vonis hakim 

Program Badan Narkotika Nasional (BNN), 2014 sebagai tahun 

penyelamatan pengguna narkoba. Sehingga nantinya, para pengguna narkoba 

tidak lagi dipenjara melainkan akan direhabilitasi, dengan persyaratan para 

pengguna harus melapor. Semua punya kewajiban membantu melepaskan 

mereka dari ketergantungan. 

3. Perbandingan Putusan 

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa 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 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 
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peraturan yang berbeda. Dalam ilmu hukum biasa dikenal dengan disparitas 

pidana (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). 

Mengacu pada UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika agar pengguna 

narkotika tetap direhabilitasi. Alasan tetap dilakukan rehabilitasi lantaran 

dalam rapat APBN 2015 telah disiapkan anggaran untuk melakukan 

rehabilitasi terhadap pengguna narkotika, meskipun jumlahnya terbatas. 

Rehabilitasi memang diberikan kepada mereka pengguna narkotika. 

Sedangkan pengedar dan kurir narkotika tetap diganjar hukuman berat 

sebagaimana tertuang dalam UU Narkotika 

 

B. Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaaan 

Narkotika Terdapat Perbedaan Pertimbangan Antara Memberikan 

Terdakwa Rehabilitasi Atau Tidak Memberikan Terdakwa 

Rehabilitasi  

 

1. Disparitas Pidana 

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).  

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4af3b7f6cf607/nprt/1060/uu-no-35-tahun-2009-narkotika
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Disparitas adalah kebebasan yang diberikan undang-undang 

kepada hakim untuk memutus perkara sesuai dengan ketentuan, 

walaupun putusan tersebut bisa saling berbeda antara suatu perkara 

dengan perkara yang lain. Dalam perkara narkotika misalnya, hakim 

diberi kebebasan untuk memberikan perbedaan hukuman k epada 

pecandu atau korban narkotika untuk direhabilitasi atau tidak. Bisa saja 

dalam perkara yang satu terdakwa diperintahkan untuk direhabilitasi, 

tetapi dalam perkara yang lain tidak ada perintah rehabilitasi
39

. 

Disparitas itu artinya perbedaan. Demikian definisi disparitas 

yang dijelaskan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang kami 

akses dari laman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Oleh 

karena itu, disparitas menjadi kebalikan dari asas hukum secara umum 

yaitu adanya persamaan di muka hukum (equality before the law). 

Di bidang profesi hakim dalam menjatuhkan putusan, disparitas 

adalah kebebasan yang diberikan undang-undang kepada hakim untuk 

memutus perkara sesuai dengan ketentuan walaupun putusan tersebut 

bisa saling berbeda antara suatu perkara dengan perkara yang lain. 

Kebebasan diberikan kepada hakim karena fakta-fakta persidangan dari 

satu perkara berbeda dengan perkara yang lain. 

 

2. Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Narkotika 

Disparitas putusan hakim ini terjadi juga pada perkara tindak 

pidana narkotika. Jika terdakwa terbukti bersalah, pada peraturan 
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perundang-undangan telah diatur patokan hakim untuk memberikan 

hukuman penjara selama di antara paling singkat atau paling lama.  

 Misalnya, kita perhatikan sanksi pidana yang disebut dalam Pasal 

111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika (“UU Narkotika”): 

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, 

memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 

I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 

(empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda 

paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling 

banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). 

Dari ketentuan sanksi tersebut, hakim memiliki kekebasan untuk 

menjatuhkan hukuman di antara 4-12 tahun dan pidana denda antara Rp. 

800 juta–Rp 8 miliar.  Contoh lain soal pecandu narkotika. Putusan 

hakimlah yang menentukan apakah yang bersangkutan (dalam hal ini 

Pecandu Narkotika) menjalani rehabilitasi atau tidak berdasarkan pada 

terbukti atau tidaknya tindak pidana yang dilakukan. Artinya, ada proses 

pemeriksaan di pengadilan dulu sebelum adanya putusan hakim yang 

menentukan seseorang direhabilitasi atau tidak. Hal ini sebagaimana diatur 

dalam Pasal 103 UU Narkotika: 
40

 

a. Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat 

memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani 
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pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu 

Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana 

Narkotika; atau  

Ketentuan ini menegaskan bahwa penggunaan kata 

memutuskan bagi Pecandu Narkotika yang terbukti bersalah 

melakukan tindak pidana Narkotika mengandung pengertian 

bahwa putusan hakim tersebut merupakan vonis (hukuman) bagi 

Pecandu Narkotika yang bersangkutan. 

b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani 

pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu 

Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak 

pidana Narkotika. 

Ketentuan ini menegaskan bahwa penggunaan kata 

menetapkan bagi Pecandu Narkotika yang tidak terbukti 

bersalah melakukan tindak pidana Narkotika mengandung 

pengertian bahwa penetapan hakim tersebut bukan merupakan 

vonis (hukuman) bagi Pecandu Narkotika yang bersangkutan. 

Penetapan tersebut dimaksudkan untuk memberikan suatu 

penekanan bahwa Pecandu Narkotika tersebut walaupun tidak 

terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, tetapi 

tetap wajib menjalani pengobatan dan perawatan. 

a. Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu 

Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. 
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Namun fakta-fakta persidangan membuktikan, pelaku tindak 

pidana selain sebagai pelaku tindak pidana, bisa juga sebagai korban. 

Misalnya, dia tertangkap mengisap ganja karena ikut-ikutan dengan 

teman-temannya. Sehingga, terdakwa masih dimungkinkan hidup 

normal dalam kehidupan masyakarakat. Dalam perkara seperti ini, 

hakim diberi kebebasan untuk memberikan perbedaan hukuman 

kepada pecandu atau korban narkotika untuk direhabilitasi atau 

tidak
41

. 

 Jadi, disparitas itu diberikan kala menjatuhkan pidana. Bisa saja 

dalam perkara yang satu terdakwa diperintahkan untuk direhabilitasi, 

tetapi dalam perkara yang lain tidak ada perintah rehabilitasi. Ketentuan 

soal pemberian rehabilitasi terdapat dalam Peraturan Kepala Badan 

Narkotika Nasional Nomor 11 tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan 

Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban 

Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi (“Peraturan 

BNN 11/2014”). 
42

 

 

Pada praktiknya, dalam memutuskan memberikan rehabilitasi atau 

tidak, majelis hakim memberikannya dengan sangat ketat atau selektif. 

Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani 

rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.  

                                                             
41   Wawancara dengan Sigit Haryanto, SH, MH selaku Hakim  Pengadilan Negeri Semarang  

tanggal  4 Oktober 2017 
42

   Wawancara dengan Sigit Haryanto, SH, MH selaku Hakim  Pengadilan Negeri Semarang  

tanggal  4 Oktober 2017 

http://www.bnn.go.id/portal/_uploads/post/2014/04/28/PERKA_BNN_11_THN_2014.pdf
http://www.bnn.go.id/portal/_uploads/post/2014/04/28/PERKA_BNN_11_THN_2014.pdf
http://www.bnn.go.id/portal/_uploads/post/2014/04/28/PERKA_BNN_11_THN_2014.pdf
http://www.bnn.go.id/portal/_uploads/post/2014/04/28/PERKA_BNN_11_THN_2014.pdf
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 Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang 

tanpa hak dan melawan hukum sebagai Tersangka dan/atau Terdakwa 

dalam penyalahgunaan Narkotika yang sedang menjalani proses 

penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan diberikan 

pengobatan, perawatan dan pemulihan dalam lembaga rehabilitasi. Jaksa 

Penuntut Umum untuk kepentingan penuntutan dan Hakim untuk 

kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, dapat meminta bantuan 

kepada Tim Asesmen Tepadu setempat untuk melakukan asesmen 

terhadap Terdakwa. 

Pada dasarnya, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika (“UU Narkotika”) dikenal 2 (dua) macam rehabilitasi 

narkotika, yaitu : 

1) Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara 

terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika. 

2) Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara 

terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu 

Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan 

masyarakat
43

. 

3. Pihak yang Direhabilitasi Narkotika 

Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib 

menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Hal ini diperjelas 

dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional 

Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka 

dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan 

Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (“Peraturan BNN 11/2014”) 

yang mengatur bahwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan 

Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai Tersangka 

                                                             
43

 Wawancara dengan Sigit Haryanto, SH, MH selaku Hakim  Pengadilan Negeri Semarang  

tanggal  4 Oktober 2017 

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4af3b7f6cf607/nprt/1060/uu-no-35-tahun-2009-narkotika
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4af3b7f6cf607/nprt/1060/uu-no-35-tahun-2009-narkotika
http://www.bnn.go.id/portal/_uploads/post/2014/04/28/PERKA_BNN_11_THN_2014.pdf
http://www.bnn.go.id/portal/_uploads/post/2014/04/28/PERKA_BNN_11_THN_2014.pdf
http://www.bnn.go.id/portal/_uploads/post/2014/04/28/PERKA_BNN_11_THN_2014.pdf
http://www.bnn.go.id/portal/_uploads/post/2014/04/28/PERKA_BNN_11_THN_2014.pdf
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dan/atau Terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika yang sedang 

menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan 

diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan dalam lembaga 

rehabilitasi.  

4. Waktu Diputuskannya Rehabilitasi 

Putusan hakimlah yang menentukan apakah yang bersangkutan 

(dalam hal ini Pecandu Narkotika) menjalani rehabilitasi atau tidak 

berdasarkan pada terbukti atau tidaknya tindak pidana yang dilakukan. 

Artinya, ada proses pemeriksaan di pengadilan dulu sebelum adanya 

putusan hakim yang menentukan seseorang direhabilitasi atau tidak. Hal 

ini sebagaimana diatur dalam Pasal 103 UU Narkotika :  

a. Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat: 

1) memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani 

pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu 

Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana 

Narkotika; atau 

 Ketentuan ini menegaskan bahwa penggunaan kata 

memutuskan bagi Pecandu Narkotika yang terbukti bersalah 

melakukan tindak pidana Narkotika mengandung pengertian 

bahwa putusan hakim tersebut merupakan vonis (hukuman) bagi 

Pecandu Narkotika yang bersangkutan. 

2) menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani 

pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu 
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Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak 

pidana Narkotika. 

Ketentuan ini menegaskan bahwa penggunaan kata 

menetapkan bagi Pecandu Narkotika yang tidak terbukti 

bersalah melakukan tindak pidana Narkotika mengandung 

pengertian bahwa penetapan hakim tersebut bukan merupakan 

vonis (hukuman) bagi Pecandu Narkotika yang bersangkutan. 

Penetapan tersebut dimaksudkan untuk memberikan suatu 

penekanan bahwa Pecandu Narkotika tersebut walaupun tidak 

terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, tetapi 

tetap wajib menjalani pengobatan dan perawatan. 

b. Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu 

Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. 

  Begitu pula untuk 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) 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. Namun, meski 

masih dalam proses peradilan pidana, baik itu penyidikan, 

penuntutan, atau pemeriksaan sidang di pengadilan; tanpa 
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menunggu putusan hakim terlebih dahulu; penyidik, jaksa penuntut 

umum, atau hakim bisa saja meminta asesmen terhadap tersangka 

atau terdakwa sebelum ditempatkan di lembaga rehabilitasi.
44

 

5. Syarat Permohonan Rehabilitasi 

Berdasarkan informasi yang kami peroleh dari laman Badan 

Narkotika Nasional (“BNN”), syarat-syarat permohonan rehabilitasi itu 

adalah : 

a. Surat Permohonan Bermaterai ke BNN berisi antara lain: 

1) Identitas pemohon/tersangka. 

2) Hubungan Pemohon dan tersangka. 

3) Uraian Kronologis dan Pokok Permasalahan Penangkapan 

Tersangka. 

b. Pas Foto tersangka 4 x 6 (1 lembar). 

c. Foto Copy Surat Nikah bila pemohon suami/istri tersangka. 

d. Foto Copy Surat Izin Beracara bila pemohon adalah Kuasa 

Hukum/Pengacara Tersangka dan surat kuasa dari keluarga. 

e. Surat Keterangan dari Sekolah/Perguruan Tinggi/Lembaga 

Pendidikan, bila tersangka adalah pelajar/Mahasiswa. 

f.  Surat keterangan dari tempat kerja, bila tersangka sebagai 

pekerja/pegawai. 

g. Fotocopi surat penangkapan dan surat penahanan. 

h. Surat Keterangan dari tempat rehgabilitasi, bila yang bersangkutan 

pernah atau sedang proses Rehabilitasi. 

i. Surat Rekomendasi dari penyidik, Jaksa Penuntut umum atau hakim 

untuk direhabilitasi/asesmen. 

j. Fotocopi Surat Permohonan Rehabilitasi kepada Penyidik, Jaksa 

Penuntut Umum atau Hakim. 

k. Surat Pernyataan bermaterai.  

l. Menunjukkan Surat Penangkapan dan Penahanan Asli. 

m. Foto copy KTP Orang Tua/Wali, Tersangka dan Pengacara/ Kuasa 

Hukum. 

n. Foto copy kartu keluarga. 

o. Foto copy izin dari pengacara
45

. 

 

                                                             
44  Wawancara dengan Sigit Haryanto, SH, MH selaku Hakim  Pengadilan Negeri Semarang  

tanggal  4 Oktober 2017 
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Penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkotika 

yang ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa dalam perkara tindak 

pidana narkotika dan perkursor narkotika selama proses peradilan perlu 

penanganan secara khusus melalui penempatannya dalam lembaga 

rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial guna memperoleh 

pengobatan dan perawatan dalam rangka pemulihan. 

 

6. Tata Cara Pengajuan Permohonan Rehabilitasi Narkotika 

a. Pecandu Narkotika 

1. Dalam Hal Pecandu Narkotika Belum Cukup Umur 

Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum 

cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan 

masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan 

rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk 

mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi 

medis dan rehabilitasi sosial. 

2. Dalam Hal Pecandu Narkotika Sudah Cukup Umur 

Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib 

melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat 

kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi 

medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk 

mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi 

medis dan rehabilitasi social.  
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b. Tata Cara Permohonan Rehabilitasi 

Dalam konteks pertanyaan permohonan rehabilitasi dalam 

pengadilan, kami simpulkan bahwa permohonan ini dilakukan kepada 

jaksa (tingkat penuntutan) atau hakim (tingkat pemeriksaan). Syarat 

permohonan telah kami sampaikan di atas. Kemudian, setelah itu Jaksa 

Penuntut Umum untuk kepentingan penuntutan dan Hakim untuk 

kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, dapat meminta bantuan 

kepada Tim Asesmen Tepadu setempat untuk melakukan asesmen 

terhadap Terdakwa. Jadi, Jaksa Penuntutan Umum atau Hakim lah 

yang meminta bantuan untuk terlebih dahulu melakukan asesmen 

terhadap terdakwa.  

 Bantuan asesmen ini dilakukan berdasarkan Peraturan BNN 

11/2014 ini dan hasilnya diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum 

atau Hakim dengan Berita Acara penyerahan rekomendasi hasil 

asesmen.Jadi, meskipun Peraturan BNN 11/2014 pada dasarnya adalah 

pedoman teknis penyidik (tingkat penyidikan) untuk memohon 

penempatan rehabilitasi kepada tersangka/terdakwa setelah dilakukan 

asesmen, namun dalam tingkat penuntutan atau pemeriksaan di 

pengadilan, jaksa atau hakim dapat memohon asesmen pula kepada 

Tim Asesemen Terpadu yang tata caranya berdasarkan Peraturan BNN 

11/2014.  
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c. Tugas Tim Asesmen Terpadu 

Tim Asesmen Terpadu mempunyai tugas untuk melakukan:  

1) asesmen dan analisis medis, psikososial, serta merekomendasi 

rencana terapi dan rehabilitasi seseorang yang ditangkap dan/atau 

tertangkap tangan.  

2) analisis terhadap seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap 

tangan dalam kaitan peredaran gelap Narkotika dan 

penyalahgunaan Narkotika. 

Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah 

dipertimbangkan dan dinilai semasak-masaknya yang dapat berbentuk 

tertulis ataupun lisan. Suatu proses pemeriksaan perkara terakhir 

dengan putusan akhir atau vonis, Dalam putusan itu hakim 

menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan 

putusannya.Putusan pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 KUHAP, 

adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang 

dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan 

hukum dalam hal serta menurut acara yang diatur dalam undang-

undang. 

Berdasarkan perumusan tersebut maka pengertian “Pernyataan 

hakim” mengandung arti bahwa hakim telah mene mukan hukumnya 

yang menjadi dasar pemidanaan, bebas, atau lepas dari segala 

tuntutan. Jadi ini putusan adalah perwujudan dari telah ditemukan 

hukumnya oleh hakim. 
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Sebelum sampai pada putusan, beberapa tahap yang harus 

dilalui dalam persidangan yaitu sebagai berikut: 

a) Tahap Pertama (Hari Sidang Pertama) 

Pada persidangan pertama hakim menanyakan kebenaran 

identitas terdakwa, dan kondisi kesehatan terdakwa. Selanjutnya 

akan dilakukan pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum. 

Setelah pembacaan surat dakwaan, hakim menanyakan kepada 

terdakwa atau kuasa hukumnya, apakah akan mengajukan 

eksepsi. 

b) Tahap Kedua (Hari Sidang Kedua) 

Tahap kedua persidangan yaitu melakukan pemeriksaan 

terhadap saksi-saksi yang berkaitan dengan suatu perkara. 

c) Pemeriksaan Barang Bukti 

Persidangan dengan agenda pemeriksaan barang bukti 

ini, terdakwa maupun kuasa hukum atau pembelanya harus 

benar-benar jeli dan mengerti informasi yang harus diberikan 

secar jujur oleh terdakwa terhadap kebenaran barang bukti 

tersebut. 

d) Pemeriksaan Terdakwa 

Pemeriksaan terhadap terdakwa adalah rangkaian 

pemeriksaan yang menandai akan segera selesainya proses 

persidangan di tingkat pertama untuk menentukan salah dan 

tidaknya terdakwa, atau menandai segera akan diputuskannya 
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perkara dugaan tindak pidana itu. Hal ini masih dalam rangkaian 

pemeriksaan untuk mencari pembuktian yang dibutuhkan, 

apakah benar peristiwa pidana itu telah terjadi dan telah betul-

betul memenuhi syarat untuk dinyatakan sebagai orang yang 

ertanggung jawab atau suatu kesalahan. 

e) Tuntutan Terhadap Terdakwa 

Setelah pemeriksaan terhadap saksi dan barang bukti 

yang dianggap terkait erat dengan dugaan tindak pidana 

dinyatakan selesai, selanjutnya jaksa penuntut umum untuk 

mengajukan tuntutan terhadap terdakwa kepada majelishakim 

yang menyidangkan perkara itu. 

f) Pembelaan Terhadap Terdakwa 

Pembelaan terhadap terdakwa biasanya dilakukan oleh 

kuasa hukumnya, dapat juga dilakukan sendiri oleh terdakwa 

karena terdakwa tidak menggunakan jasa seorang pengacara. 

g) Putusan Majelis Hakim 

Putusan majelis hakim dalam perkara pidana ini ada 2 

macam diantaranya : 

(1) Dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 

(2) Dinyatakan tidak cukup bukti bersalah 

h) Banding 

Setelah persidangan tahap pertama selesai, terdakwa dapat 

mengajukan banding atas putusan hakim yang diberikan 
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kepadanya apabila terdakwa tidak puas terhadap putusan 

tersebut. Putusan hakim harus berdasarkan kepada surat 

dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang 

pengadilan. Oleh karena itu, dalam merumuskan keputusannya 

hakim harus mengadakan musyawarah terlebih dahulu, dalam 

hal pemeriksaan dilakukan dengan hakim majelis, maka 

musyawarah tersebut harus pula berdasarkan apa yang 

didakwakan dan apa yang telah dapat dibuktikan. Jadi bukan 

musyawarah untuk mufakat sekedar untuk mencapai tujuan 

tertentu, melainkan didasarkan pada alasan-alasan hukum yang 

dapat dipertanggungjawabkan dalam putusannya. Dan juga 

harus dipenuhi beberapa syarat formalitas dari suatu putusan 

hakim.  

Yurisprudensi adalah putusan hakim atau putusan pengadilan. Pengadilan 

adalah lembaga yang melaksanakan atau menegakkan hukum secara konkrit 

berkenaan dengan adanya tuntutan hak
46

. 

Berarti, putusan pengadilan merupakan produk yudikatif yang menurut 

Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 ditentukan sebagai pelaksanaan kekuasaan 

kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan 

guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian putusan hakim atau 

putusan pengadilan adalah hukum yang bersifat mengikat dan dapat dipaksakan 

secara phisik. 

                                                             
46

  RM. Surachman. 1994. Kejahatan narkotika dan Psikotropika. Jakarta : Sinar Grafika. hlm. 32 
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Yurisprudensi dibedakan menjadi dua, yaitu : 

a. Yurisprudensi tetap, keputusan hakim yang digunakan sebagai dasar oleh 

hakim lain yang merupakan rangkaian keputusan yang serupa; 

b. Yurisprudensi tidak tetap, keputusan hakim yang digunakan oleh hakim lain 

sebagai pedoman karena sependapat
47

. 

Putusan hakim (vonis) didalamnya terdapat dua bagian, yaitu : 

1) ratio decidendi, yaitu alasan-alasan yang berkaitan langsung atau yuridis 

relevant yang dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan. 

Di dalam hal ini, hakim menguraikan fakta-fakta material (material facts) yang 

terungkap atau terbukti di persidangan, sehingga hakim menggunakannya 

sebagai alas an atau pertimbangan hukum (yuridis) untuk memutus.  

2)  obiter dictum, yaitu suatu ucapan atau sesuatu yang dikemukakan secara 

sepintas dan tidak berkaitan langsung atau yuridis irrelevant. Dengan 

demikian, tidak memiliki dasar dan kekuatan mengikat untuk dipertimbangkan 

dalam pengambilan keputusan
48

. 

Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak 

pada tujuannya. Memang, hakikatnya teori pemidanaan tersebut ditransformasikan 

melalui kebijakan pidana (criminal policy) pada kebijakan legislatif. 

Kebijakan hukum pidana terhadap pecandu atau korban penyalahguna 

narkotika kini selain dikenakan pidana penjara, dapat juga dikenakan tindakan 

rehabilitasi. Berdasarkan 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”. Pengertian 

rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dijelaskan pada ketentuan umum. 

                                                             
47

  Ibid. 
48

 Wawancara dengan Sigit Haryanto, SH, MH selaku Hakim  Pengadilan Negeri Semarang  

tanggal  4 Oktober 2017. 
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Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk 

membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Rehabilitasi sosial adalah 

suatu proses kegiatan pemulihan  secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, 

agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam 

kehidupan masyarakat.  

Rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika menganut teori treatment 

sebab rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika merupakan suatu proses 

kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari 

ketergantungan. Hal tersebut sesuai dengan pemidanaan yang dimaksudkan pada 

aliran teori treatment yaitu untuk memberi tindakan perawatan (treatment) dan 

perbaikan (rehabilitation) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari 

penghukuman. Pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan 

tindakan perawatan (treatment) dan perbaikan (rehabilitation). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


