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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Kasus narkotika yang terjadi di Indonesia berada pada tingkat yang sangat 

mengkhawatirkan. Sebagai Negara yang sedang berkembang, Indonesia menjadi 

sasaran untuk memproduksi dan mengedarkan narkotila secara ilegal, khususnya 

di kota-kota besar. Pengedaran dari barang-barang terlarang tersebut tersusun 

sangat rapi dan terorganisir. Transaksi pengedaran narkotika biasanya terjadi di 

tempat karaoke, diskotik tempat yang banyak dikunjungi anak remaja, Narkotika 

yang banyak beredar di Indonesia saat ini antara lain adalah ganja (cannabis), 

heroin, kokain, shabu (amphetamine) dan ekstasi. 

 Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di 

bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu 

pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat 

merugikan apabila disalahgunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang 

ketat dan seksama1. Seseorang yang sudah ketergantungan narkotika 

membutuhkan terapi yang lama untuk mengembalikan kondisinya seperti semula. 

Seseorang yang sudah kecanduan narkotika akan melakukan berbagai hal untuk 

dapat membeli narkotika dan menimbulkan kejahatan yang baru seperti mencuri 

membunuh dan menjadi pengedar narkotika.  

                                                             
1 Ruslan Renggong, 2016, Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KHUP, Jakarta: 

Kencana  hal. 121 
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 Peredaran Narkotika merupakan istilah hukum yang disebut secara tegas 

dalam Pasal 36 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa 

peredaran narkotika adalah: “Kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika 

dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan 

narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dengan syarat dan tata cara perizinan tertentu.” 

 Peredaran narkotika yang bukan dalam rangka kepentingan ilmu 

pengetahuan dan teknologi adalah peredaran narkotika yang illegal. Kegiatan 

penyaluran atau penyerahan narkotika yang dalam rangka kepentingan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, tetapi tidak sesuai dengan syarat dan tata cara 

perizinan adalah peredaran narkotika yang illegal2. Peredaran narkotika harus 

diawasi secara ketat karena saat ini banyak narkotika yang digunakan secara 

negatif oleh masyarakat. Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi 

memudahkan peredaran narkotika untuk menjangkau hampir semua wilayah 

Indonesia. Daerah yang sebelumnya belum tersentuh oleh peredaran narkotika 

semakin lama akan menjadi tempat untuk memproduksi dan mengedarkan 

narkotika.  

 Pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang pidana khusus yaitu 

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai pengganti 

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Undang-undang 

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini merupakan suatu langkah yang tepat 

untuk mencegah dan memberikan efek jera kepada para pelaku penyalahgunaan 

                                                             
2 AR. Sujono dan Bony Daniel, 2013, Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 

Tahun 2009 tentang Narkotika, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 97 
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narkotika. Pemberian sanksi yang terberat ditujukan untuk peredaran gelap 

narkotika karena semangat dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tantang 

Narkotika adalah memberantas habis peredaran gelap narkotika yang 

berhubungan dengan menghukum seberat-beratnya para pengedar gelap 

narkotika3.  

 Penerapan sanksi pidana kepada penyalahgunaan narkotika diatur dalam 

Pasal 111-148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

sedangkan untuk pengedar narkotika golongan I dalam kasus ini diatur dalam 

Pasal 113 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jenis-jenis 

pidana dalam Pasal 113 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

yang dirumuskan adalah 4 (empat) jenis pidana pokok, yaitu pidana mati, pidana 

penjara, kurungan serta denda. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk 

menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia4. 

 Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan menurut Pasal 8 ayat (2) 

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan 

bahwa ”Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib 

memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.” Berdasarkan 

ketentuan tersebut, hakim dalam menentukan berat dan ringannya suatu pidana 

harus melihat sifat baik dan sifat jahat dari terdakwa atau pelaku tindak pidana 

sehingga hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa 

keadilan. 

                                                             
3Ibid. hal. 13 
4 Muladi dan Barda Nawawi, 1984,  Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Penerbit 

Alumni, hal. 24 
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 Hakim dalam suatu sidang pengadilan akan memeriksa dan mengadili 

perkara tersebut dan akan mengakhirinya dengan penjatuhan putusan5. 

Pembuktian dalam setiap kasus harus didasarkan pada undang-undang KUHAP, 

yaitu terdapat pada Pasal 184 KUHAP yang mengatur tentang alat bukti yang sah 

yaitu : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. 

Hakim dalam pembuktian dipersidangan berpedoman pada Pasal 183 KUHAP 

yang mengatur mengenai pembuktian yaitu: “Hakim tidak boleh menjatuhkan 

pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti 

yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi 

dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.” 

 Hakim pada asasnya adalah mandiri dan bebas, tetapi kebebasan hakim itu 

tidaklah mutlak, karena dalam menjalankan tugasnya hakim dibatasi oleh 

Undang-undang Dasar dan Peraturan Undang-undang. Hakim dalam memutus 

suatu perkara harus dapat memberi penjelasan dalam penerapan Undang-Undang 

yang digunakannya. 

 Penjatuhan pidana mati yang diancamkan kepada para pelaku tindak 

pidana narkotika masih menjadi masalah yang dipertentangkan antara golongan 

yang mendukung dan yang menentang. Tokoh yang mendukung pidana mati ialah 

Lambroso dan Garofalo yang berpendapat bahwa pidana mati itu adalah alat yang 

mutlak harus ada pada masyarakat untuk melenyapkan individu yang tidak 

mungkin dapat diperbaiki lagi6. Seorang tokoh Indonesia yang menentang pidana 

                                                             
5 Pontang Moerad, 2005, Pembentukan Hukum melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara 

Pidana, Bandung: Penerbit P.T. Alumni, hal. 3 
6 Andi Hamzah dan Sumangelipu, 1985, Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan di Masa 

Depan, Jakarta: Ghalia Indonesia. hal. 27  
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mati ialah Roeslan saleh mengemukakan bawa, karena orang semakin tahu betapa 

buruknya pidana mati itu, sehingga berturut-turut banyak Negara beradap 

menghapuskannya, dari undang-undang pidananya7. 

 Hakim dalam praktiknya sudah banyak yang menjatuhkan pidana mati 

kepada para pengedar gelap narkotika di Indonesia Seperti pengedar narkotika di 

semarang, Muhammad Raiz adalah pelaku tindak pidana narkotika 

berkewarganegaraan asing. Muhammad Raiz diputus hukuman mati oleh 

Pengadilan Negeri Semarang dengan Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2016/PN Smg 

Tahun 2016. Putusan pidana mati tersebut berdasarkan bukti-bukti dan 

pertimbangan hakim dalam persidangan bahwa Muhammad Raiz memiliki dan 

menjual narkotika golongan 1 bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 gram yang 

dalam Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika dapat di jatuhkan pidana mati. 

 Hukuman mati sudah banyak diterapkan terhadap pengedar narkotika 

seperti pada kasus di atas namun pada kenyataannya masih banyak pengedar gelap 

narkotika di Indonesia.Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati 

terhadap pengedar narkotika menarik untuk diteliti karena penjatuhan pidana mati 

terhadap pengedar narkotika tidak bisa sembarangan karena hal tersebut 

menyangkut nyawa seseorang dan berkaitan tentang Hak Asasi Manusia. Hakim 

dalam menjatuhkan pidana mati terhadap pengedar narkotika berarti mencabut 

hak hidup seseorang sedangkan dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 39 tahun 

1999 tantang Hak Asasi Manusia mengatur mengenai hak hidup dan 

                                                             
7Ibid. hal. 43 
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mempertahankan kehidupan seseorang dan Amandemen Kedua, Pasal 28 I ayat 

(1) UUD 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa hak untuk hidup, dan hak 

untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum,  hak asasi manusia yang tidak 

dapat dikurangi dalam keadaan apapun, maka penjatuhan pidana mati dengan Hak 

Asasi Manusia saling bertentangan. 

 Masyarakat masih banyak yang berependapat bahwa penerapan pidana 

mati tidak sesuai dengan Hak Asasi Manusia karena Hak Asasi Manusia 

merupakan seprearangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia 

terutama pada hak hidup seseorang serta tidak sesuai dengan paham pancasila 

yang berdasarkan perikemanusiaan yang adil dan beradab. 

 Berdasarkan latar belakang ini maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN 

PIDANA MATI TERHADAP PENGEDAR NARKOTIKA DALAM KONTEKS 

HAK ASASI MANUSIA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 

443/Pid.Sus/2016/PN SMG)” 

B. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam 

penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Apa yang menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana mati 

terhadap pengedar narkotika? 

2. Apakah Hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap pengedar narkotika 

telah mempertimbangkan Hak Asasi Manusia? 
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C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui yang menjadi dasar pertimbangan oleh Hakim dalam 

menjatuhkan pidana mati terhadap pengedar narkotika. 

2. Untuk mengetahui bahwa penjatuhan pidana mati terhadap pengedar narkotika 

telah mempertimbangkan Hak Asasi Manusia. 

D. Manfaat Penelitian 

 Penelitian dilakukan untuk memberikan manfaat secara akademis dan 

praktis: 

1. Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum 

khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam 

menjatuhkan pidana mati terhadap pengedar narkotika dan alasan-alasan 

hakim menjatuhkan pidana mati terhadap pengedar narkotika. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada 

pemerintah dan aparat penegak hukum khususnya hakim yang berkaitan 

dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap 

pengedar narkotika. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi 

pihak-pihak yang akan melakukan penelitian khususnya bagi mahasiswa 

Fakultas Hukum Unika Soegijapranata. 
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E. Metode Penelitian  

1. Metode Pendekatan 

       Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode yang menekankan proses 

pemahaman peneliti atas perumusan masalah untuk mengkontruksikan sebuah 

gejala hukum yang kompleks dan holistik8. Peneliti dalam melaksanakan 

penelitian dengan metode yang demikian tidak akan menggunakan bantuan 

ilmu statistika atau matematika untuk melakukan analisis, namun lebih 

mengkonstruksi data penelitian dengan cara yang subjektif dengan 

menggunakan asas-asas, teori hukum, peraturan perundang-undangan. Hal ini 

untuk menjawab perumusan masalah yang diangkat yakni tentang 

pertimbangan hakim menjatuhkan pidana mati terhadap pengedar narkotika 

dalam konteks hak asasi manusia. 

2. Spesifikasi Penelitian 

       Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, penelitian deskriptif analitis  

akan digambarkan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana 

terhadap pengedar narkotika yang nantinya hasilnya akan dianalisis dengan 

menggunakan asas-asas, teori hukum, peraturan perundang-undangan yang 

terkait. Diharapkan penelitian ini mampu memberikan gambaran secara rinci, 

sistematis dan komprehensif mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan 

pertimbangan hakim menjatuhkan pidana mati terhadap pengedar narkotika 

dalam konteks hak asasi manusia.  

                                                             
8 Petrus Soerjowinoto, dkk, 2014, Buku Panduan Metode Penulisan Karya Hukum (MPKH) dan 

Skrpsi, Semarang:  (Fak.Hukum, UNIKA Soegijapranata),  hal 19 
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3. Objek Penelitian 

       Objek penelitian adalah seluruh informasi yang berkaitan dengan 

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana mati terhadap 

pengedar narkotika di Pengadilan Negeri Semarang dengan elemen penelitian 

sebagai berikut: 

a. Jaksa Penuntut Umum yang memberi tuntutan pidana mati terhadap 

pengedar narkotika. 

b. Hakim yang memutus pidana mati terhadap pengedar narkotika. 

c. Berkas putusan pidana mati terhadap pengedar narkotika yaitu Putusan 

Nomor 443/Pid.Sus/2016/PN Smg. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

       Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini 

terdiri dari studi lapangan untuk mendapatkan data primer, dan studi 

kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder, yaitu: 

a. Studi Kepustakaan 

 Studi kepustakaan adalah cara untuk mendapatkan data sekunder. Data 

sekunder dicari dengan penelaahan terhadap bahan pustaka yang berkaitan 

dengan permasalahan dalam penelitian ini. Sebagai referensi, data 

sekunder yang digunakan meliputi: 

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan 

terdiri atas norma-norma dasar9. Peraturan perundang-undangan yang 

                                                             
9Ibid. hal 11 
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terkait dengan penelitian ini. Bahan hukum primer yang digunakan 

adalah: 

a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 

b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

c) Undang-undang Dasar 1945 

d) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 

e) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya 

dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan 

memahami bahan hukum primer10. Bahan hukum sekunder yang akan 

digunakan adalah literatur, hasil penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya dan berkas tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri 

Semarang. 

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan informasi 

tentang bahan hukum primer dan sekunder11. 

b. Wawancara 

Data primer akan dicari dengan melakukan wawancara. Data primer 

adalah data yang belum diolah oleh orang atau pihak lain. Wawancara 

dilakukan dengan cara mendatangi dan memberi pertanyaan langsung 

kepada narasumber yang dalam hal ini adalah jaksa yang memberi 

tuntutan pidana mati terhadap pengedar narkotika dan hakim yang 

memutus perkara pidana mati terhadap pengedar narkotika. Peneliti 

                                                             
10Ibid 
11Ibid. hal 12 
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melakukan wawancara dengan metode wawancara terarah, dimana yang 

dijadikan bahan wawancara telah dipersiapkan terlebih dahulu dalam 

daftar pertanyaan sebagai pedoman. Namun pada saat penelitian, masih di 

mungkinkan adanya pengembangan pertanyaan sesuai dengan situasi 

ketika wawancara dilakukan. 

5. Metode Penyajian Data 

       Data yang di peroleh dari penelitian, kemudian disusun secara teratur 

dan sistematis selanjutnya dilakukan proses pengolahan data untuk menjamin 

apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Dalam 

proses pengolahan data dilakukan pembetulan data yang kurang, serta 

melengkapi data yang belum lengkap (editing). Setelah proses pengolahan data 

selesai, data disusun secara sistematis dalam bentuk uraian, kemudian 

disajikan dalam bentuk laporan penelitian. 

6. Metode Analisis Data 

        Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode analisis kualitatif yaitu penulis menganalisis data dengan 

menggunakan asas-asas hukum, peraturan undang-undang, pendapat para ahli, 

tinjauan pustaka dan jawaban yang diperoleh dari narasumber penelitian 

dimana dengan metode ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas 

tentang pertimbangan hakim menjatuhkan hukuman pidana mati terhadap 

pengedar narkotika dalam konteks hak asasi manusia.  
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F. Sistematika Penulisan 

 Berdasarkan latar belakang penelitian dan perumusan masalah, sistematika 

skripsi direncanakan sebagai berikut: 

 Bab I Pendahuluan menguraikan tentang latar belakang, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian (meliputi 

metode pendekatan, spesifikasi penelitian, objek penelitian, teknik pengumpulan 

data, metode pengolahan dan penyajian data, metode analisis data) dan 

sistematika penulisan.  

 Bab II Tinjauan Pustaka mengauraikan mengenai tinjauan pustaka yang 

memuat Pertimbangan Hakim, Putusan Hakim, Teori Pemidanaan, Jenis-jenis 

Sanksi Pidana, Pidana Mati, Narkotika, Pengertian dan Unsur Tindak Pidana, 

Pengertian dan Unsur Tindak Pidana Narkotika, Tindak Pidana Pengedar 

Narkotika, Jenis-jenis Narkotika, Hak Asasi Manusia. 

 Bab III berisi hasil Penelitian dan Pembahasan tentang pertimbangan 

hakim menjatuhkan pidana mati terhadap pengedar narkotika dan penjatuhan 

pidana mati oleh hakim ditinjau dari hak asasi manusia. 

 Bab IV Penutup memuat Kesimpulan dan Saran. 

 

  


