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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Penetapan Pasal Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dalam Surat 

Dakwaan Oleh Jaksa Penuntut Umum 

Hukum pidana dan hukum acara pidana memiliki kaitan, yang merupakan 

rangkaian peraturan-peraturan, mengatur bagaimana alat-alat perlengkapan 

negara seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan bertindak untuk mencapai 

tujuan negara mengadakan hukum pidana. Dilihat dari sudut obyektif, tindak 

pidana itu adalah tindakan (berbuat atau lalai berbuat) yang bertentangan dengan 

hukum positif (hukum pidana) jadi yang bersifat tanpa hak, yang menimbulkan 

akibat, yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman
50

. Unsur yang 

sangat penting dan harus ada untuk tindak pidana adalah sifat tanpa hak 

(onrechtmatigheid) yaitu sifat melanggar hukum. 

Materi hukum pidana menunjukkan dan menggambarkan berbagai 

perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana yang bersifat abstrak, hanya 

menunjukkan syarat-syarat ataupun elemen-elemen perbuatan itu yang harus 

dipenuhi yang diancam dengan sanksi sehingga dapat menunjukkan siapa pelaku 
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dari perbuatan itu untuk kemudian ditetapkan hukuman (pasal) yang sesuai 

dengan unsur-unsur ataupun elemen-elemennya
51

. 

Hasil wawancara dengan Jaksa dari Kejaksaan Negeri Kota Semarang 

yang pernah menangani kasus Narkotika adalah sebagai berikut; 

“Apabila penyidikan oleh kepolisian sudah selesai, maka berkas 

perkara beserta tersangka akan diserahkan kepada jaksa. Apabila dirasa 

belum lengkap, maka jaksa mengembalikannya kepada penyidik dengan 

disertai petunjuk-petunjuk seperlunya (Pasal 14 KUHAP), dalam hal 

penyidik segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan 

petunjuk yang diberikan penuntut umum (Pasal 110 ayat (3) KUHAP) 

dan apabila penuntut umum dalam waktu 14 hari tidak mengembalikan 

hasil penyidikan tersebut, maka dianggap selesai (Pasal 110 ayat (4) 

KUHAP) dan hal ini berarti bahwa tidak boleh dilakukan prapenuntutan 

lagi. Jaksa akan melihat kelengkapan formil dan materiil sehingga bisa 

diketahui sejauh mana fakta-fakta hasil penyidikan dapat mendukung 

perumusan surat dakwaan, karena berkas perkara adalah dasar 

menyusun surat dakwaan. Untuk kasus-kasus yang terdakwa pengguna 

narkotika didakwa sebagai pengedar, hal itu sangat bergantung pada saat 

penangkapan. Apabila pada saat ditangkap sedang menggunakan atau 

tertangkap tangan sedang memakai, biasanya Jaksa langsung mendakwa 

dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a karena tidak perlu dibuktikan lagi dia 

penyalahguna bagi diri sendiri.”
52

 

Surat dakwaan adalah alat bagi jaksa untuk menuduh terdakwa, memuat 

rumusan dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa berdasarkan surat-surat 

pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk memeriksa 

dan apabila terbukti maka dapat dijatuhi hukuman
53

. Penetapan pasal dalam surat 

dakwaan sangatlah tergantung pada alat bukti sesuai berdasarkan hasil 

penyidikan sesuai KUHAP, yaitu keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa, 
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petunjuk, atau keterangan ahli, dan barang bukti yang digunakan yang langsung 

dan atau berhubungan dengan terdakwa dan lainnya. Terkait tindak pidana 

narkotika, Ancaman hukuman tersebut telah dituangkan ke dalam bentuk 

Undang-undang Narkotika, yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika, terkait jenis tindak pidana yang menjadi elemen penelitian.  

Tabel 1. Pasal yang ditetapkan dalam ketiga surat dakwaan 

No Nomor Surat Dakwaan Pasal yang didakwakan Keterangan 

1 PDM-

224/Semar/Euh.2/09/2015. 

Pasal 114 ayat (1) 

Pasal 112 ayat (1) 

Pasal 127 ayat (1) butir a 

 

2 PDM-

234/Semar/Euh.2/09/2015 

Pasal 112 ayat (1) 

Pasal 127 ayat (1) butir a 

 

3 PDM-

240/Semar/Euh.2/09/2015 

Pasal 112 ayat (1) 

Pasal 127 ayat (1) butir a 

 

Sumber: Kejaksaan Negeri Kota Semarang (diolah) 

Sebelum membahas tiap-tiap surat dakwaan, akan dikemukakan terlebih 

dahulu unsur-unsur dari tiap pasal tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika 

a. Setiap orang, dalam undang-undang ini adalah subjek tindak pidana 

sebagai orang yang diajukan di persidangan, orang yang identitasnya 

terdapat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Setiap orang harus 

yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak 

pidana untuk itu hanya orang yang sehat jiwanya yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 
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b. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau 

menyediakan. Artinya adalah: 

1) Memiliki yaitu haruslah benar-benar sebagai pemilik terlepas dari 

barang tersebut ada dalam tangannya atau tidak dan dilihat asal usul 

bagaimana barang bisa berada dalam kepemilikannya. 

2) Menyimpan yaitu menaruh di tempat yang aman, ada perlakuan khusus 

terhadap barang dan merupakan tindakan agar hanya pelaku atau orang 

yang merupakan rekan pelaku yang mengetahui keberadaan barang. 

3) Menguasai yaitu berkuasa atas sesuatu. Unsur ini lebih luas daripada 

memiliki karena orang yang menguasai bisa bukan merupakan pemilik 

dan keberadaan barang bisa jadi tidak dalam tangannya karena 

disimpan dan dijaga orang lain. 

4) Menyediakan yaitu barang ada tidak untuk digunakan sendiri. Hal 

tersebut adalah motif, sehingga dikatakan menyediakan. Motif tidak 

harus keuntungan karena peredaran narkotika tidak harus dalam rangka 

keuntungan
54

. 

Setiap orang diperbolehkan memiliki, menyimpan, menguasai, atau 

menyediakan Narkotika, akan tetapi kesemuanya itu dilarang apabila 

tanpa hak atau melawan hukum. Unsur-unsur tersebut bersifat alternatif 

sehingga cukup salah satu saja terpenuhi maka unsur ini terbukti. 
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c. Narkotika Golongan I bukan tanaman, yaitu narkotika yang sudah diolah 

dalam bentuk bukan tanaman dan memiliki kandungan seperti dalam 

Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 

2. Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika 

a. Setiap orang, yang dimaksudkan setiap orang sama seperti penjelasan 

Pasal 112, adalah subjek tindak pidana sebagai orang yang diajukan di 

persidangan, orang yang identitasnya terdapat dalam surat dakwaan Jaksa 

Penuntut Umum. Setiap orang harus yang menampakkan daya berpikir 

sebagai syarat bagi subjek tindak pidana untuk itu hanya orang yang sehat 

jiwanya yang dapat dipertanggungjawabkan.  

b. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, 

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau 

menyerahkan.  

1. Menawarkan untuk dijual artinya memberi kesempatan  kepada orang 

lain untuk melakukan penjualan barang untuk mendapatkan uang. 

2. Menjual memiliki makna memberi sesuatu kepada orang lain untuk 

memperoleh uang pembayaran atau menerima uang.  

3. Membeli artinya memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang, 

harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan 

harga barang yang diperoleh.  
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4. Menerima artinya mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak 

lain.  

5. Menjadi perantara dalam jual beli yaitu menjadi penghubung antara 

penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa atau 

keuntungan.  

6. Menukar artinya menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut 

mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis.  

7. Menyerahkan artinya memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang 

lain. 

c. Narkotika Golongan I bukan tanaman, yaitu narkotika yang sudah diolah 

dalam bentuk bukan tanaman dan memiliki kandungan seperti dalam 

Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 

3. Pasal 127 ayat (1) butir a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika 

a. Setiap penyalahguna, arti penyalahguna ditentukan dalam Pasal 1 angka 

15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu yang 

menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Kata setiap 

artinya semua orang sebagai pengguna narkotika termasuk pecandu dan 

korban penyalahgunaan dapat diancam dengan pasal ini.  
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b. Narkotika Golongan I bukan tanaman, yaitu narkotika yang sudah diolah 

dalam bentuk bukan tanaman dan memiliki kandungan seperti dalam 

Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 

Melihat tabel di atas serta unsur-unsur pasal yang bersangkutan, ketiga 

surat dakwaan tersebut, akan dipaparkan data sebagai berikut: 

1. Kasus I (Surat Dakwaan Nomor PDM-224/Semar/Euh.2/09/2015). 

a. Identitas Terdakwa 

Nama   : Ferry Yanuar Kristanto Bin Herman (Alm) 

Tempat/tanggal lahir : Semarang, 20 November 1986 

Jenis kelamin  : Laki-laki 

Agama   : Kristen 

Pekerjaan  : wiraswasta (supervisor rumah makan 

 jepang) 

Alamat   : Jl. Soekarno Hatta No.50 Kelurahan 

  Jambearun Kabupaten Kendal 

Kewarganegaraan : Indonesia 

b. Kasus posisi 

Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2015 

sekitar pukul 20.30 Wib di pinggir jalan depan dealer Yamaha Jl. 

Pringgading, Kota Semarang. Pada saat itu terdakwa sedang berdiri 

bersama temannya, Nugroho Sunarjo, dan pada saat penggeledahan 

ditemukan 2 (dua) paket sabu dalam plastik klips transparan dan 
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dibungkus kertas buram bergaris, ditemukan di laci tebeng depan sepeda 

motor milik terdakwa. Sebelumnya, terdakwa pada 7 Juli 2015 sekitar 

pukul 17.00 Wib di BBM Alan yang meminta Narkotika jenis Shabu, 

terdakwa langsung menanyakan kepada Nugroho Sunarjo bahwa Alan 

ingin memesan Narkotika jenis Shabu. Nugroho Sunarjo mengatakan 

“ada nanti jam 7”. Alan mentransfer uang untuk Shabu tersebut sebesar 

Rp 900.000,00 ke rekening istri terdakwa. Sekitar pukul 17.30 Wib, 

terdakwa datang ke rumah Nugroho sunarjo untuk memberi uang  

tersebut dan mengambil paket shabu pesanan Alan. Nugroho Sunarjo 

kemudian pergi sebentar kurang lebih 15 menit meninggalkan terdakwa 

di rumahnya lalu kembali dengan membawa paket shabu pesanan Alan. 

Terdakwa bersama Nugroho Sunarjo kemudian pergi ke Jln. 

Pringgading untuk menyerahkan shabu pesanan Alan, dan ditangkap 

oleh polisi. Selain itu terdakwa juga merupakan penyalahguna narkotika 

bagi diri sendiri sejak tahun 2007 hingga 2011, dan 2015. Terdakwa 

juga menerangkan bahwa dirinya juga menggunakan shabu bersama 

dengan Alan sedang berada di rumah kostnya yang dengan cara botol 

diberi air dan tutupnya diberi lubang dua buah, lubang yang satu 

dipasang sedotan untuk menghisap, lubang yang satu dipasang pipet dan 

diberi sabu, kemudian sabu yang ada dalam pipet dibakar hingga 

mengeluarkan asap yang masuk ke dalam botol yang sudah berisi air, 

setelah itu asapnya dihisap dengan menggunakan sedotan yang sudah 
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terpasang secara bergantian
55

. Berdasarkan kasus tersebut dan dakwaan 

Jaksa Penuntut Umum, terdakwa terdakwa tidak mempunyai izin dari 

pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis 

shabu, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk 

menyimpan, memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika 

Golongan I bukan tanaman, dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari 

pihak yang berwenang menjual, membeli, menerima, menjadi perantara 

dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. 

c. Dakwaan 

1) Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang 

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; 

2) Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang 

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; 

3) Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) butir a Undang-

undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 

2. Kasus II (Surat Dakwaan Nomor PDM-234/Semar/Euh.2/09/2015). 

a. Identitas terdakwa 

Nama   : Tri Sumarsono Bin Hadi Ngatmin 

Tempat/tanggal lahir : Klaten, 14 Juni 1971 

Jenis kelamin  : Laki-laki 

Agama   : Islam 
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Pekerjaan  : tidak bekerja 

Alamat   : Jl. Tambak Dalam Kelurahan Sawah Besar 

  Kota Semarang 

Kewarganegaraan : Indonesia 

b. Kasus posisi 

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Mei 2015 kurang lebih 

pukul 12.00 Wib sesaat setelah terdakwa mengambil paket berisi shabu 

di Jl. Piere Tendean namun terdakwa berhasil melarikan diri dan 

kemudian berhasil ditangkap di Jl. Soekarno Hatta. Bungkusan berisi 

shabu sebelumnya telah dibuang oleh terdakwa pada saat pengejaran 

melewati Jl. Mlaten Trenggulun tetapi berhasil ditemukan kembali, yang 

berisi 3 (tiga) kantong klip kecil berisi shabu. Terdakwa memiliki teman 

dekat bernama Tan Supeno, orang yang menyuruh terdakwa mengambil 

shabu di Jl. Piere Tendean Kota Semarang. Terdakwa sudah sering 

melakukan pengambilan paket narkotika jenis shabu apabila disuruh 

oleh Tan Supeno karena selain diberi upah Rp 50.000,00, jika terdakwa 

ingin menggunakan shabu untuk diri sendiri maka akan diberikan secara 

cuma-cuma. Terdakwa juga merupakan penyalahguna narkotika jenis 

shabu bagi dirinya sendiri dalam keterangannya, terakhir kali digunakan 

pada tanggal 18 Mei 2015 sekitar jam 10.00 WIB dengan cara terdakwa 

membuat alat penghisap shabu yang terbuat dari bekas botol air mineral 

yang tutupnya dilubangi dan diberi sedotan plastik dan pipa kaca/pirek, 
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selanjutnya terdakwa mengambil sebagian narkotika jenis shabu yang 

telah diambil tersebut, dimasukkan ke dalam pipa kaca/pirek selanjutnya 

pipa kaca/pirek yang sudah terisi narkotika jenis shabu tersebut dibakar 

dengan menggunakan korek api hingga mengeluarkan asap kemudian 

asap tersebut dihisap seperti orang merokok secara berulang-ulang 

hingga narkotika jenis shabu di dalam pipa kaca/pirek tersebut habis 

terbakar
56

. Berdasarkan kasus posisi, oleh Jaksa Penuntut Umum 

terdakwa dituduh tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang 

untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu, dan terdakwa 

tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, 

memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan 

tanaman.  

c. Dakwaan 

1) Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang 

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; 

2) Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) butir a Undang-

undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 

3. Kasus III (Surat Dakwaan Nomor PDM-240/Semar/Euh.2/09/2015). 

a. Identitas terdakwa 

Nama   : Mahdi Bahesthy Bin Dwi Siswanto 

Tempat/tanggal lahi : Semarang, 21 September 1984 
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Jenis kelamin  : Laki-laki 

Agama   : Islam 

Pekerjaan  : Supir rental pocokan 

Alamat   : Jl. Darat Lasimin Kelurahan Kuningan 

  Kota Semarang 

Kewarganegaraan : Indonesia 

b. Kasus posisi 

Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2015 

sekitar jam 17.00 Wib di rumahnya sendiri di Jl. Kakap I Kelurahan 

Kuningan Kota Semarang. Terdakwa ditangkap karena memiliki 

Narkotika Golongan I jenis shabu yang disimpan dalam lemari pakaian 

di rumahnya. Terdakwa memperoleh Narkotika tersebut dari seorang 

kenalannya yang bernama Agus yang belum pernah ditemui oleh 

terdakwa sendiri, hanya melakukan kontak lewat telepon. Pada 27 Mei 

2015, terdakwa menghubungi Agus untuk memesan shabu, dan 

disepakati paket shabu 3 gram harganya Rp 3.600.000,00. Setelah 

terdakwa mentransfer uang ke Agus, ia memberitahu kepada terdakwa 

bahwa paket shabu bisa diambil di depan Stasiun Tawang Semarang. 

Sekitar pukul 08.30 Wib, terdakwa berhasil menemukan paket shabu 

tersebut yang disimpan dalam kulit buah jeruk yang busuk. 

Sesampainya di rumah, Narkotika tersebut digunakan sendiri oleh 

terdakwa dan sisanya disimpan dalam lemari di kamar milik terdakwa. 
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Terdakwa menjelaskan bahwa telah menggunakan shabu sejak akhir 

bulan Desember 2014 sampai sekarang. Terdakwa menjelaskan terakhir 

menggunakan shabu pada hari kamis 28 Mei 2015 sekira jam 14.00 

WIB di kamar mandi di dalam rumah milik terdakwa dengan cara 

mengambil sedikit shabu-shabu yang tersimpan di dalam kantong 

plastik klip kecil selanjutnya shabu tersebut tersangka masukkan ke 

dalam pipa kaca/pipet, kemudian pipa kaca/pipet tersebut dipanasi 

dengan menggunakan korek api dan setelah keluar asapnya dihisap 

dengan menggunakan alat penghisap shabu atau bong yang terbuat dari 

botol kasa bekas UC-1000 yang bagian tutupnya diberi 2 (dua) buah 

lubang dan diberi sedotan
57

. Atas dasar kasus posisi tersebut, terdakwa 

tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan 

Narkotika Golongan I jenis shabu, dan tidak mempunyai ijin dari pihak 

yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai, atau 

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. 

c. Dakwaan 

1) Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang 

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; 

2) Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) butir a Undang-

undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 
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Berdasarkan hasil penelitian terhadap tiga surat dakwaan tersebut di atas, 

akan dibahas satu per satu antara Pasal dari ketiga surat dakwaan tersebut dengan 

fakta yang didapat setelah pelimpahan atau P-21 (keterangan saksi, dan barang 

bukti) yang nantinya akan mengarah pada tepat tidaknya pasal tersebut 

ditetapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan. 

1. Pembahasan Pasal 114 ayat (1)  

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Kasus I, Pasal 114 Undang-

undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengandung unsur-

unsurnya yaitu; Setiap Orang; Tanpa Hak atau Melawan Hukum; 

Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara 

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dalam 

bentuk bukan tanaman. Perbuatan terdakwa memesan pada Nugroho Sunarjo 

yang merupakan pesanan untuk Alan, bukan untuk diri terdakwa sendiri 

adalah tergolong sebagai perantara menurut Pasal 114 ayat (1) menurut Jaksa 

Penuntut Umum.  

Kata perantara berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli 

dan memperoleh imbalan atas jasanya tersebut
58

. Terdakwa menghubungkan 

antara penjual dan pembeli, yakni dari Nugroho Sunarjo kepada Alan, 

Nugroho sebagai penjual dan Alan sebagai pembeli. Menjadi perantara 

haruslah mendapat imbalan atas jasanya sebagai penghubung karena kalau 
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tidak mendapat imbalan maka hanya dikatakan sebagai penghubung dan tidak 

memenuhi rumusan sebagai perantara namun dapat dijuncto-kan dengan Pasal 

132 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai 

percobaan yang mana hukumannya sama dengan ketentuan pidananya. 

Imbalan yang didapat terdakwa pada saat menjadi perantara dalam jual beli 

narkotika jenis shabu yaitu; Pada pembelian hari Rabu tanggal 01 Juli 2015, 

terdakwa diberi uang Rp 50.000,00 oleh Alan; Untuk pembelian pada hari 

Jumat tanggal 03 Juli 2015, terdakwa diajak mengkonsumsi shabu bersama 

Alan
59

.  

Langkah Jaksa Penuntut Umum dalam menetapkan Pasal 114 ayat (1) 

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah tepat karena 

dalam rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terkandung unsur 

Pasal 114 ayat (1) tersebut yaitu menjadi perantara sesuai dengan syarat 

materiilnya bahwa surat dakwaan haruslah memuat uraian mengenai tindak 

pidana yang dilakukan secara cermat dan jelas. 

2. Pembahasan Pasal 112 ayat (1) 

Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika yang unsur-unsurnya yaitu: Setiap Orang; Tanpa Hak atau melawan 

Hukum; Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika 

golongan 1 bukan tanaman, ditetapkan atas ketiga terdakwa dalam tiga surat 

dakwaan tersebut. Para terdakwa pada saat itu menguasai dan atau 
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menyimpan dan atau memiliki narkotika tersebut. Dari keterangan para saksi, 

pada saat penggeledahan ditemukan Narkotika Golongan I bukan tanaman 

jenis shabu yang berada dalam penguasaan dari para terdakwa. Hal demikian 

artinya terdakwa dalam perbuatannya memenuhi rumusan dari Pasal 112 ayat 

(1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena unsur-

unsur tersebut mengandung arti yang cukup luas, yaitu memiliki berarti harus 

benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli secara fisik barang berada di 

tangannya atau tidak, harus ada hubungan secara langsung antara pelaku 

dengan barang. Menyimpan, karena berupa tindakan agar hanya pelaku 

sendiri yang mengetahui di mana benda tersebut berada, menguasai berarti ia 

dapat berkuasa atas benda tersebut terlepas dirinya adalah pemilik atau bukan 

karena unsur menguasai lebih luas dari memiliki serta dapat bertindak seolah 

pemiliknya, dan menyediakan berarti menyiapkan dan tidak digunakan sendiri 

melainkan untuk orang lain. Atas dasar unsur yang luas ini, Pasal 112 ayat (1) 

menjadi senjata ampuh bagi Jaksa Penuntut Umum untuk menjerat terdakwa. 

Kaitan antara perbuatan dengan unsur Pasal 112 ayat (1) adalah sebagai 

berikut:  

a. Berdasarkan hasil penelitian, Kasus I (Surat Dakwaan Nomor PDM-

224/Semar/Euh.2/09/2015) dalam dakwaan kedua menempatkan Pasal 

112 ayat (1) sesuai alat bukti yang dikemukakan oleh penyidik, yaitu 

keterangan saksi yang menyatakan bahwa terdakwa pada saat digeledah 

terdapat Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu di laci tebeng 
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depan motor milik terdakwa serta barang bukti shabu yang ditemukan  

dalam plastik klip kecil dan dibungkus kantong plastik buram. Shabu 

tersebut bukanlah milik terdakwa melainkan milik Alan, tetapi berada 

dalam penguasaan terdakwa. Ingat bahwa menguasai tidak berarti harus 

memiliki karena terdakwa dapat bertindak atas nama pemilik maka unsur 

menguasai terpenuhi. Menyimpan berarti meletakkan di tempat yang 

disediakan dan aman, atau menurut Mahkamah Agung RI, menempatkan 

keberadaan narkotika di tempat yang tidak bisa diakses oleh orang lain 

tanpa persetujuan pemiliknya
60

. 

b. Kasus II (Surat Dakwaan Nomor PDM-234/Semar/Euh.2/09/2015), sama 

halnya dengan surat dakwaan Kasus pertama, terdakwa Tri Sumarsono 

ditangkap dan digeledah dan ditemukan shabu dalam kantong plastik klip 

kecil berjumlah tiga buah yang sebelumnya telah dibuang oleh terdakwa 

di Jalan Mlaten Trenggulun Semarang. Keadaan demikian harus 

dicermati oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menetapkan pasal dalam hal 

ini Pasal 112 ayat (1), apakah terdakwa dapat dikatakan menyimpan, 

memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan 

tanaman. Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Tan Supeno yang 

dijadikan saksi dalam perkara, karena berdasarkan keterangan saksi dalam 

BAP (Berita Acara Pemeriksaan), terdakwa diberikan upah sebesar Rp 

50.000,00 setiap kali mengambil narkotika yang disuruh oleh saksi Tan 

                                                                      
60

 Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1572K/Pid/2001 tanggal 31 Juli 2002 



60 
 

Supeno serta akan memberikan shabu secara cuma-cuma kepada 

terdakwa apabila dibutuhkan. Melihat kembali pada upah, berarti ada 

sebuah imbalan atas jasa terdakwa dalam mengambil narkotika tersebut. 

Apakah merupakan perantara yang dalam unsurnya adalah menjadi 

penghubung antara penjual dan pembeli dan mendapat imbalan jasa atas 

perbuatannya, hal tersebut mungkin saja demikian namun Jaksa Penuntut 

Umum tidak mempunyai bukti yang cukup apakah narkotika tersebut dari 

transaksi jual beli sehingga yang digunakan adalah Pasal 112 ayat (1) 

karena shabu tersebut berada dalam penguasaan terdakwa. Unsur 

memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan bersifat alternatif 

sehingga apabila salah satu terpenuhi maka terdakwa sudah memenuhi 

rumusan Pasal 112 ayat (1). 

c. Kasus III (Surat Dakwaan Nomor PDM-240/Semar/Euh.2/09/2015), 

terdakwa Mahdi Bahesthy pada saat ditangkap di rumahnya sendiri, 

ditemukan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu di dalam 

lemari pakaian di kamar milik terdakwa. Melihat seluruh informasi terkait 

perkara, berdasarkan keterangan para saksi, saat penggeledahan shabu 

tersebut berada dalam tas cangklong yang di dalamnya berisi plastik 

bekas cotton bud bayi yang di dalamnya berisi tujuh plastik klip kecil 

yang masing-masingnya berisi shabu tersebut lalu di samping tempat 

tidur terdakwa ditemukan bong/alat penghisap shabu. Hal ini berarti 

terdakwa telah menyimpannya, sehingga tidak dapat diakses oleh orang 
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lain karena berada dalam lemari pakaian dalam kamarnya, mengacu pada 

Putusan Mahkamah Agung bahwa dengan keberadaan barang dimana 

hanya orang lain tidak bisa mendapat akses ke tempat narkotika terletak 

tanpa seijin pemiliknya
61

. 

3. Pasal 127 ayat (1) butir a 

Pasal 127 ayat (1) butir a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika mengatur mengenai penyalahguna narkotika, baik itu bukan 

pecandu narkotika dan pecandu narkotika dan juga korban penyalahgunaan 

narkotika yang unsurnya adalah; Setiap Penyalahguna, Bagi Diri Sendiri.  

Unsur setiap Penyalahguna dalam Pasal 127 ayat (1) butir a  adalah semua 

orang tanpa terkecuali sebagai pengguna narkotika termasuk pecandu 

narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika dapat dijerat dengan Pasal 

127 ayat (1) butir a. Penyalahguna dalam Pasal 1 angka 15 adalah orang yang 

menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. 

Para terdakwa dari ketiga kasus tersebut dalam keterangannya 

menjelaskan bahwa mereka menggunakan narkotika golongan I bukan 

tanaman jenis shabu bagi dirinya sendiri tanpa izin dari pihak yang berwenang 

dan tanpa kewenangan sehingga tindakan demikian merupakan tanpa hak atau 

melawan hukum. Hal itu didukung dengan hasil laboratorium atas sample 

urine yang diambil dari para terdakwa oleh penyidik, mengandung 

methapethamine dan barang bukti masing-masing berupa shabu yang 
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ditemukan dalam penguasaan para terdakwa yang merupakan Narkotika 

Golongan I sesuai Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika. Kondisi ini tidak dapat diabaikan mengingat penyalahguna dalam 

memperoleh narkotika bisa dari membeli atau menerima serta penyalahguna 

sudah pasti memiliki, menguasai narkotika. Dalam Surat Edaran Mahkamah 

Agung Nomor 4 Tahun 2010 tanggal 7 April 2010 menyatakan bahwa 

seseorang disebut sebagai penyalahguna narkotika apabila; 

“.....a. pada saat ditangkap ditemukan barang bukti pemakaian 1 

(satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut: 1. 

Kelompok Metamphetamine (shabu) : 1 gram;...... b. Tidak 

terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran 

gelap narkotika.” 

Tabel 2. Berat barang bukti narkotika pada tiap kasus. 

No Nama terdakwa Berat Shabu keterangan 

1 Ferry Yanuar Kristanto 0,728 gram Pengguna shabu 

2 Tri Sumarsono 1,796 gram Pengguna shabu 

3 Mahdi Bahesthy 1,144 gram Pengguna shabu 

Sumber: Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2015/PN smg,  

250/Pid.Sus/2015/PN smg, 234/Pid.Sus/2015/PN smg 

 

Tabel di atas menunjukkan apabila merujuk pada SEMA Nomor 4 

tersebut, hanya terdakwa Ferry yang dapat dikenakan Pasal 127 ayat (1) butir 

a karena shabu yang ditemukan tidak mencapai satu gram. Terdakwa Tri 

sumarsono serta terdakwa Mahdi Bahesthy ditemukan lebih dari satu gram, 

tetapi ketiganya tidak ditemukan bukti terlibat dalam peredaran gelap 

narkotika. Meskipun barang bukti shabu melebihi 1 (satu) gram, terdakwa Tri 
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Sumarsono dan Mahdi Bahesthy tetap didakwa Pasal 127 ayat (1) butir a demi 

mencegah lolos dari jerat hukum. Para terdakwa tetap didakwa dengan Pasal 

112 ayat (1) karena atas penguasaannya terhadap narkotika tersebut, dan 

untuk mencegah lolosnya terdakwa dari pertanggungjawaban hukum dengan 

unsurnya yang luas seperti yang telah dibahas sebelumnya. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, terhadap Kasus I, Kasus II 

dan Kasus III, terdapat hubungan satu dengan lainnya dalam penetapan pasal 

oleh Jaksa Penuntut Umum. Hal tersebut adalah pada saat penangkapan, 

ditemukan Narkotika Golongan I bukan tanaman pada ketiga terdakwa. Dengan 

didapati narkotika tersebut pada penguasaan terdakwa, sudah memenuhi unsur 

Pasal 112 ayat (1) karena luasnya unsur dari pasal tersebut. Para terdakwa pada 

saat diperiksa urinenya di Laboraturium kepolisian, positif mengandung 

methamphetamine yang artinya para terdakwa juga menggunakan Narkotika 

Golongan I bukan tanaman jenis shabu berdasarkan kandungannya tersebut. 

Berdasarkan fakta-fakta demikian, para terdakwa didakwa juga dengan Pasal 127 

ayat (1) butir a terkait penyalahguna narkotika bagi diri sendiri. Hal yang berbeda 

adalah dalam Kasus I, terdakwa ikut berperan sebagai perantara dalam jual beli 

yaitu terdakwa memesan narkotika kepada temannya untuk teman terdakwa yang 

lain. Dengan demikian, sudah memenuhi unsur Pasal 114 ayat (1). 
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B. Penetapan Bentuk Dakwaan terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan 

Narkotika oleh Jaksa Penuntut Umum 

Jaksa Penuntut Umum menetapkan pasal dalam surat dakwaan dari ketiga 

surat dakwaan tersebut dengan lebih dari satu pasal, karena perbuatan para 

terdakwa memenuhi beberapa unsur pasal dalam Undang-undang Nomor 35 

Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada surat dakwaan yang pertama, terdakwa 

Ferry dijerat Pasal 114 ayat (1), Pasal 112 ayat (1) atau Pasal 127 ayat (1) butir a. 

Pada surat dakwaan yang kedua, terdakwa Tri Sumarsono dijerat dengan Pasal 

112 ayat (1) atau Pasal 127 ayat (1) huruf a. Pada surat dakwaan yang ketiga, 

terdakwa Mahdi Bahesthy dijerat dengan Pasal 112 ayat (1), atau Pasal 127 ayat 

(1) butir a.  

Tabel 3. Bentuk dari ketiga Surat Dakwaan 

Sumber : Kejaksaan Negeri Kota Semarang (diolah) 

Mengenai bentuk dakwaan, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP) tidak mengatur tentang bentuk, susunan dan sistematika dari surat 

No Nomor Surat 

Dakwaan 

Nama Terdakwa Bentuk Pasal 

1 PDM-

224/Semar/Euh.2/

09/2015 

Ferry Yanuar Alternatif Pasal 114 ayat (1) 

atau Pasal 112 ayat 

(1) atau Pasal 127 

ayat (1) butir a 

2 PDM-

234/Semar/Euh.2/

09/2015 

Tri Sumarsono Alternatif Pasal 112 ayat (1) 

atau Pasal 127 ayat 

(1) butir a 

3 PDM-

240/Semar/Euh.2/

09/2015 

Mahdi Bahesthy Alternatif Pasal 112 ayat (1) 

atau Pasal 127 ayat 

(1) butir a 



65 
 

dakwaan. Penuntut umum dalam prakteknya memiliki strategi sendiri 

berdasarkan pengalaman dan kebiasaan masing-masing yang sudah ada. 

Meskipun demikian surat dakwaan harus disusun berdasarkan persyaratan yang 

diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP agar tidak dinyatakan batal demi hukum 

seperti tertuang dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP.  

Surat dakwaan memiliki 5 (lima) jenis dalam kebiasaannya, yaitu surat 

dakwaan tunggal artinya penuntut umum hanya menetapkan satu pasal saja yang 

didakwakan dan yakin bahwa terdakwa hanya melakukan satu tindak pidana dan 

tidak terdapat kemungkinan untuk merumuskan tindak pidana lain sebagai 

penggantinya, maupun kemungkinan untuk mengakumulasi atau 

mengkombinasikan tindak pidananya. Surat dakwaan alternatif yaitu apabila 

tindak pidana yang akan didakwakan pada terdakwa hanya satu tindak pidana 

namun penuntut umum belum yakin tentang tindak pidana apa yang paling tepat 

didakwakan. Surat dakwaan subsider/berlapis yaitu apabila akibat yang 

ditimbulkan suatu tindak pidana menyentuh beberapa ketentuan pidana. Surat 

dakwaan kumulatif yaitu jika seseorang atau lebih melakukan lebih dari suatu 

tindak pidana yang harus dianggap berdiri sendiri. Surat dakwaan kombinasi 

yaitu seorang terdakwa atau lebih didakwa dengan beberapa delik secara 

kumulatif yang terdiri dari dakwaan subsider dan dakwaan alternatif secara 

sekaligus.  

Melihat ke dalam surat dakwaan yang menjadi obyek penelitian ini 

harus dilakukan secara urut dari perbuatan yang dilakukan seperti apa kemudian 
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dilihat apakah bentuk dakwaan yang digunakan sudah tepat untuk mencegah 

terdakwa lolos dari hukuman.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Jaksa dari Kejaksaan Negeri Kota 

Semarang, pertimbangan dalam menetapkan bentuk dakwaan adalah; 

“Surat dakwaan adalah mahkota bagi Jaksa dalam menyusun 

dakwaan, jadi untuk kasus-kasus yang masih diragukan terkait tindak 

pidana yang dilakukan, maka biasanya dipakai bentuk subsidair atau 

alternatif. Bentuk alternatif biasanya dipakai kata ‘atau’ di antara 

dakwaan pertama dan kedua dan seterusnya. Dakwaan subsidair 

biasanya menngunakan kata primair, subsidair, lebih subsidair, lebih 

lebih subsidair, dan seterusnya. Dakwaan subsidair juga disebut 

dakwaan pengganti sedangkan dakwaan alternatif bukan merupakan 

dakwaan pengganti karena sistem pembuktiannya berbeda. Dalam 

subsidair, kalau bukan primer ya subsidair, kalo bukan subsidair ya 

lebih subsidair. Dakwaan alternatif langsung dibuktikan yang mana 

yang dipandang terbukti oleh hakim. Jadi seperti itu, jaksa menetapkan 

bentuknya demikian karena mungkin ada concursus (perbarengan 

aturan) jadi jaksa bingung menetapkan alternatif atau subsidair. Kalau 

kumulatif berarti perbuatannya berdiri sendiri-sendiri. Kombinasi bisa 

jadi ada beberapa perbuatannya ada yang menyinggung beberapa 

ketentuan dan sekaligus yang lainnya berdiri sendiri.”
 62

. 

Bentuk dakwaan dari 3 surat dakwaan adalah sebagai berikut: 

1. Kasus I (Surat Dakwaan Nomor PDM-224/Semar/Euh.2/09/2015). 

Surat dakwaan ini, terdakwa Ferry didakwa dengan dakwaan 

berbentuk alternatif yaitu dapat diketahui dari kata “ATAU” yang terletak di 

antara setiap dakwaan. Dalam dakwaannya terdakwa didakwa dengan Kesatu 

Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

Atau Kedua, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 
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tentang Narkotika, Atau Ketiga, Pasal 127 ayat (1) butir a Undang-undang 

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.  

Fakta yang ditemukan pada saat pemeriksaan adalah: 

a) Terdakwa ditangkap dan disita barang bukti dari terdakwa berupa 

narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu; 

b) Shabu tersebut dipesan oleh teman terdakwa dan meminta tolong 

terdakwa untuk membelikannya; 

c) Terdakwa memesan kepada teman terdakwa yang lain yang merupakan 

penyedia shabu tersebut; 

d) Dari keterangan terdakwa dan hasil tes urine, terdakwa juga pengguna 

narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu. 

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, perbuatan terdakwa menyinggung 

rumusan dari beberapa pasal dalam Undang-undang Narkotika yakni Pasal 

114 ayat (1) terkait menjadi perantara narkotika, Pasal 112 ayat (1) terkait 

kepemilikannya, dan Pasal 127  ayat (1) butir a terkait pengguna narkotika. 

Hal tersebut dapat menimbulkan keraguan dan tidak dapat dirumuskan dalam 

satu pasal saja berdasarkan fakta-fakta sesuai berkas perkara, sehingga jaksa 

penuntut umum menggunakan bentuk alternatif yang mana bentuk alternatif 

ini untuk menghindari terdakwa terlepas atau terbebas dari 

pertanggungjawaban pidana dan memberikan pilihan kepada hakim untuk 

menerapkan hukum yang lebih tepat karena dapat langsung membuktikan 

dakwaan mana yang dianggap terbukti.  
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 Unsur-unsur antara Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) 

merupakan suatu perbuatan yang sama yaitu setiap orang yang secara tanpa 

hak atau melawan hukum bertindak dalam peredaran narkotika. Peredaran 

tersebut adalah dalam rangka peredaran baik itu perdagangan bukan 

perdagangan maupun pemindahtanganan
63

. Kedua pasal tersebut masih 

mengatur jenis perbuatan yang sama namun berbeda kualifikasi yaitu masih 

sama-sama dalam ranah peredaran. Pasal 127 ayat (1) butir a, mengatur 

mengenai penyalahguna yaitu setiap orang yang secara tanpa hak atau 

melawan hukum menyalahgunakan narkotika dan hal demikian sudah berbeda 

jenis perbuatannya antara dalam peredaran dengan penyalahguna, yaitu orang 

yang menggunakan narkotika.  

Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 114 ayat (1) dapat dibuat ke dalam bentuk 

subsidair yaitu Pasal 114 ayat (1) dalam dakwaan primair mengingat Pasal 

114 memuat ancaman pidana yang lebih berat, kemudian subsidair Pasal 112 

yaitu dakwaan pengganti. Dakwaan alternatifnya yaitu Pasal 127 ayat (1) butir 

a karena terdakwa juga merupakan sebagai penyalahguna Narkotika Golongan 

I bukan tanaman jenis shabu. Apabila melihat dari susunan tersebut maka 

akan lebih tepat menggunakan bentuk campuran antara dakwaan subsidair 

dengan alternatif. Seperti berikut;  

Dakwaan Pertama 
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Primair : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 

Tahun 2009 tentang Narkotika 

Subsidair : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 

Tahun 2009 tentang Narkotika 

ATAU; 

Dakwaan Kedua 

Melanggar Pasal 127 ayat (1) butir a Undang-undang Nomor 35 Tahun 

2009 tentang Narkotika 

2. Kasus II (Surat Dakawaan Nomor PDM-234/Semar/Euh.2/09/2015). 

Surat dakwaan ini, terdakwa Tri Sumarsono didakwa dengan dakwaan 

berbentuk alternatif yakni Kesatu Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 

35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Atau Kedua, Pasal 127 ayat (1) butir a 

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 

Fakta yang ditemukan saat pemeriksaan: 

a) Tedakwa ditangkap dan disita barang bukti dari terdakwa berupa 

narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu; 

b) Terdakwa disuruh untuk mengambil paket shabu tersebut oleh temannya 

di pinggir jalan di bawah tiang listrik; 

c) Dari keterangan terdakwa dan hasil tes urine, terdakwa juga pengguna 

narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu. 

Perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan tersebut 

menyinggung beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 
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2009 tentang Narkotika yaitu Pasal 112 ayat (1) terkait kepemilikan narkotika 

saat ditangkap dan disita dari terdakwa, dan Pasal 127 ayat (1) butir a. Hal ini 

didasarkan pada keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa 

adalah pengguna narkotika jenis shabu yang didukung dengan hasil tes urine 

dari laboraturium oleh penyidik. Kedua pasal tersebut bersifat mengecualikan 

satu sama lain, sehingga lebih tepat digunakan bentuk alternatif untuk 

menjerat terdakwa. 

Perbedaan antara Pasal 112 ayat (1) dengan Pasal 127 ayat (1) butir a 

adalah, bahwa Pasal 112 ayat (1) mengatur mengenai peredaran narkotika 

sedangkan Pasal 127 ayat (1) butir a tersebut mengatur mengenai 

penyalahguna narkotika. Kedua pasal tersebut bersifat saling mengecualikan 

atau dengan kata lain Jaksa Penuntut Umum ragu akan jenis perbuatannya 

sehingga digunakan dakwaan berbentuk alternatif. Dakwaan alternatif 

nantinya akan dibuktikan langsung pada dakwaan yang dianggap terbukti, lain 

halnya dengan surat dakwaan pertama yang menggunakan dakwaan campuran 

antara subsidair dengan dakwaan alternatif karena dalam dakwaannya Jaksa 

Penuntut Umum menuduh terdakwa dengan Pasal 114 ayat (1) dan 112 ayat 

(1) dan 127 ayat (1) butir a.  

3. Kasus III (Surat Dakwaan Nomor PDM-240/Semar/Euh.2/09/2015). 

Surat dakwaan ini, terdakwa Mahdi didakwa dengan dakwaan 

berbentuk alternatif yakni Kesatu Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 
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35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Atau Kedua, Pasal 127 ayat (1) butir a 

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 

Fakta yang ditemukan saat pemeriksaan: 

a) Terdakwa ditangkap di rumahnya dan disita barang bukti narkotika jenis 

shabu; 

b) Terdakwa merupakan pemilik narkotika tersebut; 

c) Terdakwa menggunakan narkotika tersebut untuk dirinya sendiri. 

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, dapat dilihat perbuatan terdakwa 

memenuhi atau menyinggung beberapa ketentuan pasal dalam Undang-

undang Narkotika  yaitu Pasal 112 ayat (1) terkait kepemilikan narkotika yang 

disimpannya di rumah terdakwa dan Pasal 127 ayat (1) butir a. Alasan ia 

dikenakan Pasal 127 ayat (1) butir a karena merupakan pengguna narkotika 

berdasarkan informasi yang diperoleh dari terdakwa dan hasil pemeriksaan 

laboraturium. Hal tersebut menjadi suatu keraguan bagi Jaksa Penutut Umum 

untuk menuduh terdakwa karena dapat memenuhi unsur dari Pasal 112 ayat 

(1), selain itu juga memenuhi Pasal 127 ayat (1) butir a tersebut. Terdakwa 

didakwa Pasal 112 ayat (1) karena pada saat penangkapan terdakwa tidak 

sedang menggunakan narkotika tersebut melainkan menyimpannya di lemari 

pakaian di dalam kamar terdakwa Itulah dasarnya terdakwa juga dijerat 

dengan Pasal 112 ayat (1) oleh jaksa penuntut umum atau Pasal 127 ayat (1) 

butir a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terkait 

bentuknya, Jaksa Penuntut Umum menetapkan bentuk alternatif sebagai 
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akibat dari sifat saling mengecualikan kedua pasal tersebut, antara Pasal 112 

ayat (1) dengan Pasal 127 ayat (1) butir a. 

Berdasarkan ketiga surat dakwaan tersebut, dapat dilihat bahwa Jaksa 

Penuntut Umum ragu akan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Apakah 

para terdakwa sebagai pengedar Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis 

shabu, ataukah sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis 

shabu. Pada dasarnya apabila terdapat keraguan mengenai perbuatan apa yang 

dilakukan oleh terdakwa, maka Jaksa Penuntut Umum akan menggunakan 

bentuk alternatif atau subsidair. Dalam bentuk alternatif, Jaksa Penuntut Umum 

ragu akan jenis perbuatan terdakwa atau dengan kata lain yang akan didakwakan 

kepada terdakwa adalah dua jenis pasal yang mengatur mengenai perbuatan yang 

saling mengecualikan satu dengan lainnya.  

Dakwaan subsidair mirip dengan dakwaan alternatif yaitu hanya satu 

dakwaan saja yang akan dibuktikan yang membedakan adalah pembuktiannya, 

dimulai dari primair, bila tidak terbukti lanjut ke subsidair, bila tidak terbukti 

lanjut ke lebih subsidair, bila tidak juga terbukti maka diteruskan pembuktian ke 

lebih lebih subsidair, dan seterusnya. Apabila mengenai jenis perbuatannya, 

dalam dakwaan subsidair tidaklah saling mengecualikan jenis perbuatannya 
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melainkan Jaksa Penuntut Umum ragu akan kualifikasi perbuatan yang dilakukan 

terdakwa terkait pembuktian nantinya
64

. 

Kasus I, Surat dakwaan pertama dengan terdakwa Ferry Yanuar, 

didakwa dengan Pasal 114 ayat (1), Pasal 112 ayat (1), atau Pasal 127 ayat (1) 

butir a. Pasal 114 dan 112 memiliki kesamaan dalam bentuknya yaitu sebagai 

pengedar narkotika. Hal yang membedakan adalah kualifikasinya yaitu 

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara 

dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam Pasal 

114, sedangkan Pasal 112 yaitu yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau 

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Karena jenisnya sama tetapi 

berbeda kualifikasi maka dapat disusun dalam bentuk subsidair. Pasal 127 ayat 

(1) butir a sudah berbeda jenisnya, yaitu penyalahguna Narkotika sebagaimana 

maksud dari penyalahguna terdapat dalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang 

Narkotika. Karena terdapat percampuran demikian maka dapatlah disusun 

dengan dakwaan kombinasi yang menggabungkan antara dakwaan subsidair 

dengan dakwaan alternatif. 

Kasus II (Surat dakwaan kedua) dan Kasus III (Surat dakwaan ketiga) 

dengan terdakwa Tri Sumarsono dan Mahdi Bahesthy, masing-masing didakwa 

dengan Pasal 112 ayat (1) atau Pasal 127 ayat (1) butir a. Kedua pasal tersebut 

memiliki perbedaan jenis seperti yang telah dibahas bahwa Pasal 112 yaitu 

                                                                      
64

 Wawancara dengan Zahri Aeiniwati sebagai Jaksa Anggota Bagian Seksi Tindak Pidana Khusus   

Kejari Kota Semarang Pada Senin 27 November 2017. 



74 
 

mengatur tentang prekursor atau peredaran narkotika, Pasal 127 mengatur 

tentang penyalahguna narkotika yaitu orang yang secara tanpa hak atau melawan 

hukum menggunakan narkotika. Kedua pasal ini bersifat saling mengecualikan 

satu sama lain. jika memiliki perbedaan jenis maka dapatlah disusun dengan 

bentuk dakwaan alternatif yang nantinya dalam pembuktian akan dibuktikan 

pada dakwaan yang dianggap terbukti dahulu. Apabila terbukti maka dakwaan 

lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, terdakwa dalam ketiga 

kasus tersebut didakwa dengan surat dakwaan berbentuk alternatif. Terdapat 

hubungan antara ketiga Kasus tersebut yaitu dalam jenis perbuatan yang 

didakwakan terhadap ketiga terdakwa adalah berbeda jenisnya. Perbedaan jenis 

perbuatan itulah mengapa para terdakwa ditetapkan kedalam bentuk dakwaan 

alternatif karena surat dakwaan alternatif memuat pasal yang saling 

mengecualikan. Apabila jenisnya sama namun kualifikasinya berbeda maka 

ditetapkan ke dalam bentuk dakwaan subsidair. Penentuan bentuk dari surat 

dakwaan itu sendiri tergantung dari jaksa yang menyusun surat dakwaan, karena 

secara yuridis tidak ada aturan mengenai bentuk dari surat dakwaan melainkan 

berdasarkan kebiasaan dan strategi dari Jaksa Penuntut Umum sendiri yang mana 

hal tersebut kembali lagi pada berkas perkara yang sudah dilimpahkan (P-21) 
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apakah terdapat dua perbuatan atau tunggal, atau lebih dari itu, serta jaksa ragu 

akan tindak pidana apa yang sebenarnya dilakukan oleh terdakwa
65

.  

C. Hambatan Jaksa Penuntut Umum dalam Menyusun Surat Dakwaan 

Kata penghambat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diterjemahkan 

sebagai hal, keadaan atau penyebab lain yang menghambat (merintangi, 

menahan, menghalangi). Sedangkan pengertian dari hambatan adalah sesuatu 

yang dapat menghalangi kemajuan atau pencapaian suatu hal
66

. Jaksa penuntut 

umum dalam merumuskan surat dakwaan juga memiliki hambatan-hambatan 

tersendiri yaitu hambatan internal dan eksternal, atau hal-hal yang menghalangi 

Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan. Selain urut-urutan 

kejadian yang panjang dan membingungkan, ada beberapa hal menurut jaksa 

yang menjadi hambatan, antara lain; 

1. Hambatan Internal Jaksa  

a. Umumnya hambatan yang dihadapi oleh jaksa dalam menyusun surat 

dakwaan adalah rentetan peristiwa tindak pidana yang panjang. Hal 

tersebut akan menyebutkan tempus dan locus delicti yang banyak, 

sehingga akan menjadi kerancuan bagi jaksa untuk menentukan tempat 

terjadinya atau di mana awal permulaan terjadinya tindak pidana tersebut. 

Terkait kasus tersebut yang menjadi elemen penelitian, tidak memuat 
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tempus dan locus delicti yang begitu banyak layaknya kasus besar yang 

sudah lama terjadi. Kasus yang menjadi elemen penelitian ini mengambil 

tempat pada saat penangkapan dilakukan dan tempat pada saat narkotika 

terkait digunakan oleh para terdakwa. Jadi dari ketiga surat dakwaan 

tersebut mengambil tempat yaitu pada saat penangkapan, dan pada saat 

terdakwa menggunakan narkotika tersebut. Terkait waktunya maka 

dipakai waktu pada saat penangkapan, pada saat pengambilan narkotika, 

dan pada saat menggunakan narkotika tersebut. Hal itu adalah tempus dan 

locus delicti yang umumnya digunakan dalam kasus narkotika khususnya 

dalam kasus terkait
67

. 

2. Hambatan Eksternal Jaksa 

a. Proses prapenuntutan, jaksa akan mengembalikan berkas perkara yang 

dirasa kurang lengkap beserta dengan petunjuk untuk dilengkapi oleh 

penyidik (P-19). Dalam Pasal 110 ayat (3) KUHAP, penyidik wajib 

segera melakukan penyidikan tambahan apabila berkas perkara 

dikembalikan oleh jaksa. Kerap kali penyidik dalam melengkapi kembali 

berkas perkara tersebut memakan waktu yang lama, melewati batas waktu 

yang diberikan oleh jaksa sehingga perkara tersebut tidak terselesaikan. 

Adapun terhadap kasus yang diteliti berdasarkan wawancara terhadap 

Zahri Aeiniwati sebagai jaksa anggota bagian seksi tindak pidana khusus 

                                                                      
67

 Wawancara dengan Pak Yosi, Kepala Bagian Intelejen Kejaksaan Negeri Kota Semarang pada 

tanggal 30 November 2017 di Kejaksaan Negeri Kota Semarang. 



77 
 

pada hari Senin 27 November 2017, menerangkan bahwa kasus narkotika 

terkait elemen penelitian jarang ditemukan kendala karena cenderung 

singkat mengingat kasus tersebut merupakan kepemilikan narkotika yang 

skala kecil dan pada umumnya merupakan penyalahguna sehingga urutan 

kejadian atau faktanya dari penangkapan tidaklah panjang dan sulit. Maka 

dari itu jarang dilakukan pengembalian berkas oleh jaksa karena berkas 

perkara biasanya sudah lengkap untuk kasus seperti ini dan langsung 

dilimpahkan (P-21)
68

. 

b. Jaksa dalam menyusun surat dakwaan akan melihat pada uraian perbuatan 

yang tertuang dalam berkas perkara, yaitu alat bukti yang dikemukakan 

oleh penyidik. Jaksa akan berusaha untuk menyusun surat dakwaan 

dengan cermat, lengkap dan jelas sesuai syarat materiil dari Pasal 143 

ayat (2) huruf b KUHAP, untuk mencegah lolosnya terdakwa dari 

pertanggungjawaban pidana. Dalam prapenuntutan dalam Pasal 110 

KUHAP, bila dirasa kurang lengkap, jaksa akan mengembalikan berkas 

perkara untuk dilengkapi oleh penyidik yang pengembalian tersebut 

sudah dilengkapi petunjuk dari pihak jaksa untuk pihak penyidik. 

Seringkali penyidik tidak mengikuti petunjuk dari jaksa dengan baik 

sehingga jaksa tetap kesulitan dalam menyusun surat dakwaan. Umumnya 

dalam tindak pidana narkotika khususnya dalam kasus tersebut tidak 
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ditemukan hambatan terkait kurang lengkapnya berkas perkara, alias 

berkas perkara menurut jaksa terkait setelah diteliti langsung di P-21 dan 

langsung dirumuskan ke dalam surat dakwaan
69

. 
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