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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian-uraian pada bab sebelumnya, hasil Penelitian dan 

Pembahasan, dapat ditarik kesimpulan yaitu Jaksa Penuntut Umum dalam 

menetapkan pasal dan bentuk surat dakwaan, terlebih dahulu memperhatikan 

seluruh informasi dalam berkas perkara, terkait perbuatan terdakwa dalam 

melakukan tindak pidana narkotika, serta unsur pasal yang ditetapkan haruslah 

diperhatikan agar memenuhi syarat dari surat dakwaan yaitu sebagai berikut : 

1. Penetapan Pasal dalam surat dakwaan, Jaksa Penuntut Umum terhadap kasus 

tersebut melihat unsur perbuatan para terdakwa yaitu: 

a. Pada ketiga kasus tersebut, para terdakwa pada saat penangkapan didapati 

Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dalam penguasaannya 

yang berarti otomatis memenuhi unsur Pasal 112 ayat (1) karena secara 

hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan atau 

menyediakan narkotika. Salah satu terpenuhi artinya sudah memenuhi 

unsur pasal tersebut yang bersifat alternatif.  

b. Para terdakwa juga didakwa dengan Pasal 127 ayat (1) butir a karena 

menggunakan narkotika bagi diri sendiri secara tanpa hak atau melawan 

hukum dengan adanya kandungan methamphetamine dalam urine para 

terdakwa. 
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c. Hal berbeda terdapat pada Kasus pertama karena terdakwa didakwa 

dengan Pasal 114 sebagai perantara dalam jual beli dengan memesankan 

narkotika untuk temannya dari si penjual sehingga didakwa dengan 3 

(tiga) Pasal yaitu Pasal 114 ayat (1), 112 ayat (1) dan 127 ayat (1) butir a. 

2. Penetapan bentuk surat dakwaan terhadap kasus-kasus tersebut oleh Jaksa 

Penuntut Umum dilihat berdasarkan pasal-pasal yang digunakan karena antara 

satu pasal dan lainnya mengatur mengenai jenis dan kualifikasi perbuatan 

yang berbeda. Para terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif. Antara 

Pasal 114 dan 112 dengan Pasal 127, bersifat saling mengecualikan sehingga 

digunakan bentuk alternatif. Setiap surat dakwaan terhadap ketiga terdakwa 

memuat Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a yang mana kedua 

pasal tersebut saling mengecualikan karena jenis perbuatan yang diatur adalah 

berbeda dan atas dasar keraguan,  selanjutnya ditetapkan oleh Jaksa Penuntut 

Umum dengan bentuk alternatif atas ketiga kasus tersebut. Kasus I menurut 

pendapat Penulis dapat disusun kedalam bentuk campuran karena terdapat dua 

pasal yang sejenis yaitu Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) sehingga 

menjadi Dakwaan Kesatu, Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-

undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair Pasal 112 ayat (1) 

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; ATAU Kedua, 

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

tentang Narkotika. 
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3. Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan memiliki hambatan-

hambatan yaitu; 

a. Hambatan internal 

1) Peristiwa yang panjang merupakan hambatan bagi Jaksa karena 

terdapat banyak tempus dan locus delicti sehingga membuat kesulitan 

Jaksa untuk menentukan tempat terjadinya tindak pidana. Hal tersebut 

tidak dialami dalam ketiga kasus tersbut karena mengambil tempat 

pada saat penangkapan dan pada saat terdakwa menggunakan 

narkotika. 

b. Hambatan eksternal 

1) Penyidik memakan waktu yang lama dalam melengkapi kembali 

berkas perkara yang dikembalikan oleh Jaksa, melewati batas waktu 

yang ditentukan Jaksa sehingga perkara tidak terselesaikan. Dalam 

ketiga perkara tersebut, tidak memiliki hambatan demikian karena 

tidak dilakukan pengembalian berkas perkara oleh Jaksa (P-19). 

2) Penyidik dalam hal Jaksa melakukan pengembalian berkas perkara, 

tidak mengikuti sesuai petunjuk yang diberikan oleh Jaksa sehingga 

Jaksa kesulitan dalam merumuskan surat dakwaan. 

B. Saran-saran 

Berkaitan dengan penulisan skripsi ini yang berjudul “Penetapan Pasal Dan 

Bentuk Dakwaan Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana 
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Penyalahgunaan Narkotika”, penulis berkesempatan memberikan saran-saran, 

sebagai berikut : 

1. Jaksa Penuntut Umum dalam menjalankan tugas membuat surat dakwaan 

harus meneliti betul sebuah perkara dan memastikan bahwa terdakwa terkait 

tindak pidana narkotika adalah seorang pengedar ataukah penyalahguna bagi 

diri sendiri karena memiliki narkotika bukan semata-mata berarti sebagai 

seorang pengedar narkotika dan sebagai penyalahguna pasti memiliki dan 

mennyimpan narkotika. 

2. Jaksa Penuntut Umum dalam menangani perkara terkait Narkotika harus 

berkoordinasi dengan penyidik, menghimbau, untuk kemudian pada saat 

mengembalikan berkas ke penyidik yang disertai dengan petumjuk agar 

dipenuhi atau mengikuti petunjuk yang diberikan jaksa. Petunjuk tersebut 

sangat berguna bagi Jaksa dalam merumuskan surat dakwaan demi kepastian 

hukum terdakwa. 

 

 

 

 

 

 

 


