
38 
 

BAB III  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Mati terhadap Pengedar 

Narkotika 

 Pertimbangan hakim adalah pertimbangan yang dilakukan oleh hakim 

sebelum memutus suatu perkara tindak pidana. Hakim dalam memutus suatu 

perkara pidana tidak boleh sewenang-wenang harus ada dasarnya. Hakim harus 

memperhatikan syarat subjektif dan syaraf objektif dapat dipidananya seseorang. 

Syarat subjektif yaitu adanya kesalahan, seseorang mampu bertanggung jawab, 

dan tidak ada alasan pemaaf. Syarat objektif yaitu perbuatan seseorang yang telah 

dilakukan mencocoki rumusan delik, perbuatan seseorang bersifar melawan 

hukum dan tidak ada alasan pembenar. 

 Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana harus melihat pembuktian 

dalam persidangan yang berpedoman pada Pasal 183 KUHAP yang mengatur 

mengenai pembuktian bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada 

seseorag apabila kurang dua alat bukti yang sah, alat bukti yang sah dijelaskan 

pada Pasal 184 KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, 

keterangan terdakwa. Hakim selaim mempertimbangkan faktor hukum hakim juga 

harus mempertimbangkan faktor fakta-fakta yang terjadi. 

 Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati pada Putusan Nomor 

443/Pid.Sus/2016/PN Smg Tahun 2016 berpedoman pada dakwaan Jaksa 

Penuntut Umum dan tuntutan jaksa penuntut umum. Hasil wawancara penulis 
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dengan jaksa penuntut umum tentang pemberian dakwaan dan tuntuntan pidana 

mati terhadap pengedar narkotika : 

 “Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan berdasarkan berat  

 barang bukti yang ditemukan dalam kasus ini berupa barang bukti 

 narkotika seberat lebih dari 5 gram, dengan barang bukti dan tindak 

 kejahatan yang dilakukan pelaku pengedar narkotika maka jaksa membuat 

 surat dakwaan sesuai dengan tindak kejahatan pelaku berdasarkan 

 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dalam 

 Undang-undang tersebut dapat dituntut pidana mati48.” 

 

 Surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum sudah benar dan 

sesuai dengan barang bukti karena dalam pembuatan surat dakwaan tidak dapat 

terlepas dari keberadaan alat bukti. Barang bukti yaitu barang bukti berupa 

narkotika seberat lebih dari 5gram, dengan demikian jaksa penuntut umum 

membuat tuntutan berdasarkan pasal peraturan yang dilanggar terdakwa yaitu 

Pasal 113 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 tahun 2009 

tentang Narkotika. Jaksa penuntut umum dapat memberikan tuntutan pidana mati 

terhadap pengedar narkotika karena pengedar narkotika telah melanggar Pasal 113 

ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 tahun 2009 tentang 

Narkotika. 

 Setelah hakim melakukan pertimbangan mengenai pembuktian unsur-

unsur tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa dan mencocokan 

dengan pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut umum maka hakim akan 

menyiapkan putusan yang akan dijatuhkan di pengadilan yang hasilnya adalah 

pidana mati. 

                                                             
48 Wawancara dengan jaksa Lilis di Kejaksaan Negeri Semarang Pada Tanggal 20 Agustus 2018 
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 Penulis akan melakukan penyajian data yang berdasar pada elemen 

penelitian putusan pidana mati terhadap pengedar narkotika yaitu Putusan Nomor 

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

1. Identitas Terdakwa 

Nama  : Muhammad Riaz alias Mr.Khan Bin Ahmad Din 

Tempat lahir : Peshawar, Pakistan 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Kebangsaan :  Pakistan 

Tempat tinggal : Perum Graha Padma Blok Adenia 9 No.6 Kec.  

    Semarang Barat, Kota Semarang 

Agama  : Islam 

Pekerjaan  : Wiraswasta 

Pendidikan  : Sarjana 

       Terdakwa berkewarganegaraan Pakistan dan tidak bisa berbahasa 

Indonesia, sehingga telah diangkat  juru bahasa /penterjemah yaitu Drs. Yosep 

Bambang Margono Slamet, MSi, MA, PhD. Dekan Fakultas Bahasa dan 

Budaya UNTAG Semarang berdasarkan Surat Tugas Nomor : 

054/S.Tgs./VII/2016, tanggal 23 Juli 2016, untuk menterjemahkan dari bahasa 

Indonesia kedalam bahasa Ingrris atau sebaliknya dan telah disumpah 

dipersidangan. 

2. Posisi Kasus 

      Pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 sekitar pukul 07.00 WIB, 

Terdakwa Muhammad Riaz alias Mr. Khan bin Ahmad Din dari rumahnya 
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yang beralamat di Graha Padma pergi menuju Desa Tahunan Jepara dengan 

mengendarai mobil Ford Fiesta. Muhammad Riaz alias Mr. Khan bin Ahmad 

Din datang ke rumah Didi Triono di Komplek Perum Jepara Regency Tahunan 

Jepara, kemudian terlihat Muhammad Riaz alias Mr. Khan bin Ahmad Din 

keluar rumah bersama Didi Triono dan pergi menuju Gudang CV. Jepara Raya 

Internasional di Desa Pekalongan Jepara. Kemudian keluar lagi menuju ke 

arah Kota Jepara bersama dengan Didi Triono. 

      Kemudian Citra Kurniawan alias Julian Citra Kurniawan 

berkomunikasi melalui Whatsapp dengan Didi Triono untuk menanyakan 

apakah jumlah barangnya sesuai dengan yang Kurniawan alias Julian Citra 

Kurniawan sampaikan dan Didi Triono mengatakan “ya, sesuai”. Sekitar pukul 

09.02 WIB, Kurniawan alias Julian Citra Kurniawanmengirim email kepada 

Mr. Joe Alexander yang isi beritanya : Pengiriman ke Jepara sudah selesai 

kemarin dan semoga proses selanjutnya di Jepara berjalan dengan lancar. 

Sekitar pukul 13.30 WIB, terdakwa  Muhammad Riaz alias Mr. Khan bin 

Ahmad Din dan Didi Triono kembali lagi ke Gudang CV. Jepara Raya 

Internasional di Desa Pekalongan Jepara dan menurunkan timbangan dan 

terpal warna biru yang baru dibeli.  

      Terdakwa Muhammad Riaz alias Mr. Khan bin Ahmad Din bersama 

Didi Triono pergi menuju ke arah rumah Didi Triono dan mengantarkan 

pulang Didi Triono, sedangkan terdakwa Muhammad Riaz alias Mr. Khan bin 

Ahmad Din kembali lagi ke Gudang CV. Jepara Raya Internasional. Setelah 

terdakwa Muhammad Riaz alias Mr. Khan bin Ahmad Din masuk kedalam 
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Gudang CV. Jepara Raya Internasional kemudian Tim BNN sepakat untuk 

melakukan penangkapan terhadap terdakwa  Muhammad Riaz alias Mr. Khan 

bin Ahmad Din yang sedang berada didalam Gudang CV. Jepara Raya 

Internasional dalam keadaan sedang mengambil 2 (dua) unit mesin Genset 

yang didalamnya didapati Narkotika jenis Shabu sebanyak 54 (lima puluh 

empat) bungkus plastik seberat total Brutto ± 97.155,8 (sembilan puluh tujuh 

ribu seratus lima puluh lima koma delapan) Gram yang diimpor dari China ke 

Semarang dan disimpan dalam gudang di Desa Pekalongan RT.04 RW.03 

Kec.Bate Alit Kab. Jepara, Jawa Tengah. 

3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 

a. Primair, Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 

ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 

tentang Narkotika. 

b. Subsidair, Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 

113 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 

tentang Narkotika. 

c. Lebih Subsidair, Pebuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana menurut 

Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 

2009 tentang Narkotika. 

4. Tuntutan Penuntut umum 

       Tuntutan hukum yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang 

dibacakan dipersidangan tanggal 03 November 2016 yang pada 
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pokoknyamenuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang 

mengadili perkara ini memutuskan: 

a. Menyatakan terdakwa Muhammad Riaz alias Mr.Khan bin Ahmad Din 

tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 

pidana “melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana 

tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, 

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

menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya 

melebihi 5 gram “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 

Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No.35 

Tahun 2009; 

b. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 

132 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009; 

c. Menyatakan terdakwa Muhammad Riaz alias Mr.Khan bin Ahmad Din 

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 

“melakukan pemufakatan jahat tanpa hak dan melawan huku, 

memproduksi, mengimport, mengekspor atau menyalurkan Narkotika 

Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram“, 

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidair Pasal 

113 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009; 

d. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Riaz alias Mr.Khan 

bin Ahmad Din dengan pidana Mati; 

e. Menetapkan barang bukti berupa:  
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 194 (seratus sembilan puluh empat) mesin genset; 

 1 (satu) unit Mobil Ford Fiesta No.Pol: H-121-AZ warna putih 

berikut kunci dan STNK Nomor 0096690 atas nama Peni Suprapti, 

Dirampas untuk Negara; 

 Shabu dengan total berat brutto keseluruhan 97.101,8 (sembilan puluh 

tujuh ribu seratus satu koma delapan) gram telah dimusnahkan 

terlebih dahulu dan yang disihkan seberat 54 (lima puluh empat) 

gram; 

 1 (satu) buah Handphone Samsung Duos berikut sim card Nomor 

089338047520; 

 1 (satu) buah Handphone Vivo berikut sim card Nomor 

082242466024; 

 1 (satu) buah Handphone Samsung FM Radio berikut sim card Nomor 

082210131912; 

 1 (satu) buah Handphone Nokia Lumia 530 Dual Sim berikut sim card 

Nomor 081286924386; 

 13 (tiga belas) buah simcard; 

 2 (dua) buah terpal warna biru; 

 1 (satu) buah timbangan type Max Scale TCS; 

 1 (satu) buah timbangan Gantung Merk BIO-L; 

 1 (satu) buah timbangan digital merk SF-400, 

Dirampas untuk dimusnahkan; 
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 1 (satu) buah Kartu Tanda Pengenal Pakistan Nomor 17301-1956295-

3; 

 1 (satu) lembar E-Tiket Nomor :1769301329253 tanggal 09 Januari 

2016 untuk penerbangan Peshawar – Dubai – Soekarno Hatta Jakarta; 

 1 (satu) lembar Boarding Pass EMIRAT EK637 Dubai tanggal 09 

Januari 2016; 

 2 (dua) lembar bukti pengiriman uang melalui Western Union tanggal 

25 Januari 2016 dari Muhammad Riaz dengan tujuan Rozina di 

Pakistan sejumlah 100 USD, 

Tetap terlampir dalam berkas perkara; 

f. Menetapkan supaya  biaya perkara dibebankan kepada Negara; 

5. Amar Putusan  

a. Menyatakan Terdakwa Muhammad Riaz alias Mr. Khan Bin Ahmad Din 

tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 

pidana “Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana 

tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, 

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

menyerahkan Narkotika Golongan I dalan bentuk bukan tanaman yang 

beratnya melebihi 5 gram, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 

dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang 

R.I.No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika“; 

b. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 

132 ayat (1) Undang-Undang R.I.No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; 
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c. Menyatakan  Terdakwa Muhammad Riaz alias Mr.Khan bin Ahmad Din 

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 

pidana “melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum 

mengimpor atau  menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan 

tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”; 

d. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana Mati; 

e. Menetapkan agar barang bukti berupa: 

 194 (seratus sembilan puluh empat) mesin genset; 

 1 (satu) unit Mobil Ford Fiesta No.Pol: H-121-AZ warna putih 

berikut kunci dan STNK Nomor 0096690 atas nama Peni Suprapti, 

Dirampas untuk Negara; 

 Shabu dengan total berat brutto keseluruhan 97.101,8 (sembilan puluh 

tujuh ribu seratus satu koma delapan) gram telah dimusnahkan 

terlebih dahulu dan yang disihkan seberat 54 (lima puluh empat) 

gram; 

 1 (satu) buah Handphone Samsung Duos berikut sim card Nomor 

089338047520; 

 1 (satu) buah Handphone vivo berikut sim card Nomor 

082242466024; 

 1 (satu) buah Handphone Samsung FM Radio berikut sim card Nomor 

082210131912; 

 1 (satu) buah Handphone Nokia Lumia 530 Dual Sim berikut sim card 

Nomor 081286924386; 
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 13 (tiga belas) buah simcard; 

 2 (dua) buah terpal warna biru; 

 1 (satu) buah timbangan type Max Scale TCS; 

 1 (satu) buah timbangan Gantung Merk BIO-L; 

 1 (satu) buah timbangan digital merk SF-400, 

Dirampas untuk dimusnahkan; 

 1 (satu) buah Kartu Tanda Pengenal Pakistan Nomor 17301-1956295-

3; 

 1 (satu) lembar E-Tiket Nomor :1769301329253 tanggal 09 Januari 

2016 untuk penerbangan Peshawar – Dubai – Soekarno Hatta Jakarta; 

 1 (satu) lembar Boarding Pass EMIRAT EK637 Dubai tanggal 09 

Januari 2016; 

 2 (dua) lembar bukti pengiriman uang melalui Western Union tanggal 

25 Januari 2016 dari Muhammad Riaz dengan tujuan Rozina di 

Pakistan sejumlah 100 USD,  

Tetap terlampir dalam berkas perkara; 

f. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara; 

Pertimbangan Hakim terhadap terdakwa dalam putusan sebagai berikut: 

 Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan 

tentang dakwaan Subsidiair dari Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa 

Terdakwa Muhammad Riaz alias Mr. Khan Bin Ahmad Din melanggar Pasal 113 

ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 tahun 2009 tentang 

Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut: 



48 
 

1. Setiap Orang; 

2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat; 

3. Tanpa Hak atau melawan hukum memproduksi, mengimport, mengeksport 

atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman 

beratnya melebihi 5 (lima) gram; 

Menimbang, bahwa  dari unsur-unsur tersebut dikaitkan dengan perbuatan yang 

telah dilakukan oleh Terdakwa, maka Pengadilan mempertimbangkan sebagai 

berikut:  

Ad.1. Unsur Setiap Orang; 

 Menimbang, bahwa tentang unsur setiap orang ini telah dipertimbangkan 

didalam uraian pertimbangan hukum dalam mempertimbangkan dakwaan Primair 

dan telah dinyatakan terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut 

hukum, oleh karena itu pertimbangan hukum unsur setiap orang dalam dakwaan 

Primair diambil alih sepenuhnya sebagai pertimbangan hukum unsur setiap dalam 

dakwaan Subsidair ini sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka 

Pengadilan berpendapat bahwa unsur setiap orang dalam dakwaan Subsidair telah 

terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum; 

Ad.2. Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat; 

 Menimbang, bahwa tentang unsur melakukan percobaan atau 

permufakatan jahat telah dipertimbangkan didalam uraian pertimbangan hukum 

dalam mempertimbangkan dakwaan Primair  dan telah dinyatakan terpenuhi dan 

terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, oleh karena itu pertimbangan 

hukum unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat dalam dakwaan 
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Primair tersebut diambil alih sepenuhnya sebagai pertimbangan hukum unsur 

melakukan percobaan atau permufakatan jahat dalam dakwaan Subsidair ini 

sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan berpendapat bahwa 

unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat dalam dakwaan Subsidair 

telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum; 

Ad.3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, 

mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan 

tanaman bertanya melebihi 5 (lima) gram; 

 Menimbang, bahwa yang dimaskud dengan Tanpa hak adalah tidak ada 

hak yang ada didiri seseorang atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak 

kewenangan atau tanpa ijin atau tanpa persetujuan dari Pejabat yang berwenang 

yaitu Menteri Kesehatan, atau yanh dimaksud dengan melawan hukum adalah 

bertentangan dengan hukum baik itu hukum formil maupun materiil; 

 Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan impor  menurut ketentuan 

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang R.I. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa 

impor adalah kegiatan memasukkan Narkotika dan Prekusor Narkotika kedalam 

daerah Pabean 

 Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian tentang fakta-fakta 

dan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Riaz alias Mr. 

Khan Bin Ahmad Din sebagaimana telah dipertimbangan diatas maka Pengadilan 

berpendapat bahwa unsur-unsur Ad.3.yaitu unsur tanpa hak atau melawan hukum 

memproduksi, mengimport, mengeksport atau menyalurkan Narkotika Golongan I 



50 
 

dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram telah terpenuhi dan 

terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. 

 Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan pembuktian unsur-

unsur dalam Pasal 113 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 

tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan Subsidair telah terbukti secara sah 

dan meyakinkan untuk seluruhnya. 

 Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan terhadap diri terdakwa 

dipersidangan tidak didapatkan alasan pemaaf ataupun pembenar yang dapat 

menghapuskan Terdakwa dan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan 

perbuatannya secara hukum. 

 Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsidair melanggar pasal 113 

ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 tahun 2009 tentang 

Narkotika telah terpenuhi dan terbukti seluruhnya secara sah dan meyakinkan 

menurut hukum dan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya 

secara hukum maka Terdakwa harus dinayatakan telah terbukti secara sah dan 

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan permufakatan jahat 

untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum mengimpor atau 

menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tamanan yang beratnya 

melebihi 5 gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (2) 

jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang 

Narkotika pada dakwaan Subsidair 
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 Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsidair telah terbukti secara 

sah dan meyakinkan menurut hukum maka dakwaan yang lebih Subsidair tidak 

perlu dibuktikan lagi; 

 Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti 

bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan 

perbuatannya 

 Menimbang, bahwa tentang berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan 

kepada diri Terdakwa juga disebabkan dari dampak yang ditimbulkan dari akibat 

perbuatan Terdakwa yang merusak mental, ahklaq dan mental serta hilangnya 

nyawa seseorang karena penyalahgunaan Narkotika. 

 Menimbang, bahwa barang bukti yang telah ditemukan dan telah disita 

dari Terdakwa secara sah menurut hukum berupa Shabu-shabu yang jumlahnya 

97.155,8 gram apabila beredar secara illegal dalam masyarakat Indonesia dan 

salah gunakan maka dapat mengakibatkan jutaan anak bangsa Indonesia menjadi 

korban dan dapat melayang jiwanya secara sia-sia. 

 Menimbang, bahwa  tindak pidana Narkotika adalah merupakan kejahatan 

Trans Nasional yang dapat terorganisir secara rapi dari Terdakwa dapat diduga 

menjadi anggota jaringan NAWAS dari Pakistan sedangkan dilihat dari 

banyaknya korban di Indonesia setiap harinya mencapai puluhan jiwa melayang 

karena Narkoba dan Indonesia sedang dalam darurat Narkoba maka pidana yang 

akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa yang akan disebut dalam amar putusan 

perkara ini dirasa cukup tepat bagi Terdakwa. 
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 Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan oleh Jaksa 

Penuntut Umum dalam perkara ini akan  ditentukan statusnya dan akan disebut  

dalam  amar  putusan  perkara ini. 

 Menimbang, bahwa tentang biaya perkara maka Pengadilan harus 

membebankan biaya perkara tersebut kepada Negara. 

 

Analisis Kasus 

 Pertimbangan Hakim disusun secara ringkas mengenai fakta dan alat 

pembuktian yang diperoleh dari persidangan. Hakim dalam memberi putusan 

pidana harus berdasarkan alat bukti yang sah dan berdasarkan keyakinan hakim 

dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana 

kepada seseorang 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. Selain faktor yuridis hakim juga 

harus mempertimbangkan fakror non yurudis seperti lingkungan terdakwa 

bertempat tinggal, dan psikologis terdakwa. 

 Berkaitan dengan Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2016/PN Smg Tahun 2016, 

penulis sependapat dengan putusan majelis hakim yang menilai bahwa diantara 3 

(tiga) dakwaan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa yang 

terbukti di dalam persidangan adalah dakwaan Subsidair. Terdakwa melanggar 

Pasal 113 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 

Tentang Narkotika, karena memang unsur-unsur dalam pasal inilah yang terbukti 

dalam persidangan berdasarkan alat bukti alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 
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184 KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan 

terdakwa. 

 Proses pengambilan putusan yang dilakukan majelis hakim menurut 

penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, yaitu berdasarkan alat 

bukti yang sah, dalam kasus ini alat bukti yang digunakan oleh hakim adalah 

keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan oleh jaksa 

penuntut umum. 

 Berkaitan dengan Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2016/PN Smg Tahun 2016, 

penulis telah melakukan wawancara dengan hakim yang bersangkutan atau hakim 

yang telah memutus perkara tersebut. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 

pidana mati kepada terdakwa yaitu karena terdakwa telah melakukan tindak 

pidana narkotika dimana Indonesia saat ini sedang darurat narkotika demi 

mencegah dan memberantas peredaran narkotika maka terdakwa di jatuhkan 

pidana mati yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tantang 

Narkotika49.  

 Hal-hal yang memberatkan sehingga hakim menjatuhkan pidana mati 

terhadap terdakwa, yaitu: 

1. Peran terdakwa sebagai pengedar yang tanpa hak melakukan dan melawan 

hukum memproduksi, mengimport, mengeksport atau menyalurkan Narkotika 

Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. 

2. Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah untuk pemberantasan 

narkotika. 

                                                             
49 Wawancara dengan Hakim Lasito di Pengadilan Negeri Semarang Pada Tanggal 8 Agustus 2018 
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3. Perbuatan terdakwa yang mengedarkan narkotika dalam jumlah besar yaitu 

97.155,8 gram di Indonesia dapat merusak generasi muda 

Adapun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa yaitu: 

1. Terdakwa terus terang dan mengakui perbuatannya pada saat persidangan 

2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang lagi 

perbuatannya 

3. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga 

 Hakim mempertimbangkan bahwa hal-hal yang meringankan dari 

terdakwa seperti yang dijelaskan diatas tidak sebanding dengan kejahatan yang 

dilakukan oleh terdakwa. Karena perbuatan terdakwa yang mengedarkan 

narkotika dalam jumlah besar yaitu 97.155,8 gram sehingga dapat merusak 

generasi muda. 

 Hasil wawancara penulis dengan hakim yang bersangkutan tentang 

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap pengedar 

narkotika: 

 “Saya sebagai hakim dalam persidangan yang akan memutus suatu perkara 

 pidana, saya akan melihat fakta-fakta dalam persidangan seperti alat bukti, 

 keterangan saksi, keterangan terdakwa dan berdasarkan dakwaan jaksa 

 penuntut umum, karena pelaku terbukti bersalah melakukan kejahatan 

 peredaran gelap narkotika  dan naroktika yang dibawa dalam kasus ini 

 melebihi 5 gram, jumlah tersebut sangatlah banya sehingga kejahatan 

 tersebut telah merusak generasi muda dan menyebabkan hilangnya nyawa 

 seseorang akibat dari penyalahgunaan narkotika. Itulah pertimbangan 

 hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap pengedar narkotika50.”  

 

 Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap terdakwa 

sudah berepedoman pada Pasal 183 KUHAP yang mengatur mengenai 

                                                             
50 Wawancara dengan Hakim Lasito di Pengadilan Negeri Semarang Pada Tanggal 8 Agustus 2018 
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pembuktian dan berdasarkan alat bukti yang sah pada Pasal 184 KUHAP melalui 

kedua pasal tersebut hakim melakukan pertimbangan hukum dan pertimbangan 

fakta sehingga hakim dapat member putusan pidana mati terhadap pengedar 

narkotika.  

 Pertimbangan hakim selain pada pertimbangan hal-hal yang memberatkan 

dan meringankan bagi terdakwa hakim juga melakukan pertimbangan hukum dan 

pertimbangan fakta-fakta di dalam persidangan. Berikut pertimbangan hukum dan 

pertimbangan fakta yang dilakukan hakim dalam memutus pidana mati terhadap 

pengedar narkotika dalam Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2016/PN Smg Tahun 

2016.  

1. Pertimbangan Hukum. 

a. Pertimbangan hakim dalam memberi putusan pidana 

Hukum Positif mengatur bahwa pertimbangan hakim dalam memberi 

putusan pidana harus berdasarkan keyakinan hakim diatur dalam Pasal 

183 KUHAP yaitu hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada 

seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang 

sah dan keyakinan hakim. Mempertimbangkan dalam menjatuhkan 

putusan pidana mati selain dengan keyakinan hakim juga berdasarkan alat 

bukti yang sah dalam Pasal 184 KUHAP yaitu keterangan saksi, 

keterangan ahli, surat petunjuk, keterangan terdakwa. Melalui 

pertimbangan hukum yang diatur dalam Pasal 183 dan 184 KUHAP hakim 

baru dapat memberi putusan pidana. 
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b. Pertimbangan hakim dalam mempertimbangkan dakwaan dari Jaksa 

Penuntut Umum  

Menurut hakim dari tiga dakwaan jaksa penuntut umum yaitu dakwaan 

primair, subsidair, dan lebih subsidair. Dakwaan subsidair lah yang telah 

terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Jaksa 

Penuntut  Umum yang mendakwa terdakwa Muhammad Riaz alias Mr. 

Khan Bin Ahmad Din dengan dakwaan subsidair melanggar Pasal 113 

ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 tahun 2009 

tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut: 

1) Setiap Orang; 

2) Melakukan percobaan atau permufakatan jahat; 

3) Tanpa Hak atau melawan hukum memproduksi, mengimport, 

mengeksport atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk 

bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram; 

Pertimbangan hukum tentang unsur-unsur dalam Pasal 113 ayat (2) jo Pasal 

132 ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang 

telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, sehingga terdakwa 

bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan permufakatan jahat untuk 

melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum mengimpor atau 

menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tamanan yang 

beratnya melebihi 5 gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 

113 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 

tentang Narkotika pada dakwaan Subsidair”. 
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2. Pertimbangan Fakta. 

Selain dari pertimbangan hukum maka hakim juga mempertimbangkan fakta-

fakta yang terjadi untuk memperkuat dan meyakinkan hakim dalam memberi  

putusan pidana. Fakta-fakta yang terjadi pada Putusan Nomor 

443/Pid.Sus/2016/PN Smg sebagai berikut: 

a. Bahwa  dari keterangan Ahli didapatkan fakta bahwa Handphone vivo 

milik Terdakwa yang telah disita didapatkan dan ditemukan komunikasi 

email dari akun JulianCitra@jglww.Com kepada akun 

JoeAlexander@gmail.Com dari percakapan email tersebut Joe  Alexander 

mengaku teman Terdakwa dan hendak mengirim Genset dari China ke 

Semarang melalui Pelabuhan Tanjung Mas. 

b. Bahwa Shabu-shabu yang dimasukkan dalam mesin Genset tersebut 

dikirim (ekseportirnya) dari Shen Shen Yang Feng Industrial Co.LTD 

China dan Importinya sebagai penerima barang Genset berisi Shabu-shabu 

adalah dengan meminjam nama CV. Bintang  Terang dan didalam 

dokumen Import yang terdiri dari Bill Of Leading (BL), Packing List, dan 

Invoice yang ada di Sertificate Of Origin, semuanya tertulis importirnya 

beralamat email JulianCitra@jglww.Com dan Handphone dengan Nomor 

08221013912 dan didalamnya persidangan nomor Handphone tersebut 

diakui benar milik Terdakwa. 

c. Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap didalam gudang di Jepara tersebut 

Terdakwa sedang menimbang 2 (dua) Genset dan memperhatikan angka-

angka digital berat Genset tersebut. 
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d. Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa Shabu-shabu 

dengan berat selurunya 97.155,8 gram. 

Berdasarkan uraian pembuktian tentang fakta-fakta dan perbutan yang telah 

dilakukan oleh Terdakwa maka hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak 

atau melawan hukum memproduksi, mengimport, mengeksport atau 

menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang 

beratnya melebihi 5 gram telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan 

meyakinkan menurut hukum. 

B. Penjatuhan Pidana Mati oleh Hakim ditinjau dari Hak Asasi Manusia 

 Penjatuhan pidana mati masih berlaku di Indonesia, Pidana mati 

merupakan pidana khusus atau pidana mati merupakan pidana terberat yang 

tercantum dalam KUHP. Hukuman mati merupakan vonis yang dijatuhkan oleh 

hakim kepada terdakwa dalam persidangan. Pidana mati biasanya di terapkan 

pada tindak kejahatan yang berat seperti dalam kasus ini yaitu kejahatan peredaran 

narkotika. 

 Perundang-undangan yang mengatur pidana mati di Indonesia, di gunakan 

sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan. Berdasarkan teori-teori tujuan 

pemidanaan, pidana mati diperlukan untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan 

tertentu dalam kasus ini tindak pidana peredaran gelap narkotika. Pencegahan 

terjadinya tindak kejahatan tersebut diharapkan dapat memberikan rasa aman dan 

nyaman kepada masyarakat. 

 Hak asasi manusia memang melakat pada diri setiap orang untuk 

kehormatan dan perlindungan harkat martabat manusia dari lahir hinggal mati. 
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Hak asasi manusia wajib dilindungi pemerintah serta peraturan perundang-

undangan. Namun hak untuk hidup itu dapat dibatasi oleh kejahatan yang 

dipandang berat seperti peredaran narkotika merupakan kejahatan hak asasi 

manusia karena dengan peradaran gelap narkotika dampaknya dapat membunuh 

banyak manusia karena penyalahgunaan narkotika. Membunuh banyak manusia 

demi kepentingan diri sendiri dan tidak memandang hak asasi berarti sudah 

mengambil hak hidup manusia maka menurut penulis sudah sepantasnya pengedar 

narkotika dipidana mati. 

1. Putusan Pidana Mati oleh Hakim 

       Putusan yang diberikan hakim dalam Putusan Nomor 

443/Pid.Sus/2016/PN Smg Tahun 2016 merupakan putusan pidana mati. 

Hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan peraturan dan perundang-

undangan yang berlaku. Hakim menjatuhkan pidana mati kepada terdakwa 

berdasarkan pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 

Hakim memperoleh putusan pidana tersebut melalui pertimbangan hukum 

yaitu berdasarkan keyakinan hakim yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP dan 

berdasarkan alat bukti yang sah diatu dalam Pasal 184 KUHAP, Sehingga 

terdakwa terbukti seluruhnya secara sah dan meyakinkan menurut hukum 

melanggar Pasal 113 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 

tahun 2009 Tentang Narkotika yang dalam pemidanaannya terdapat pidana 

mati. 

       Hasil wawancara penulis dengan hakim yang memutus pidana mati 

tentang perlunya pidana mati: 
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 “Saya sebagai hakim menganggap perlunya pidana mati untuk 

 memberikan efek jera kepada para pelaku kejahatan guna mencegah 

 pelanggaran baru di kemudian hari, hal ini untuk melindungi kepentingan 

 rakyat dari bahaya narkotika satu-satunya cara untuk untuk memutus 

 rantai peredaran narkotika adalah dengan pidana mati51.”   

 

       Penjatuhan pidana mati terhadap pengedar narkotika sudah sesuai 

dengan tujuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu 

bertujuan memberantas peredaran gelap narkotika di Indonesia. Hakim 

memutus pidana mati terhadap pengedar narkotika dalam Putusan Nomor 

443/Pid.Sus/2016/PN Smg bertujuan untuk memberantas dan mencegah 

peredaran gelap narkotika di kemudian hari, melalui bukti dalam persidangan, 

fakta-fakta yang terjadi, dan melalui pertimbangan hakim maka hakim dapat 

menjatuhkan pidana mati terhadap pengedar narkotika. 

       Kejahatan yang amat sangat berat dan tidak ada harapan lagi untuk 

meperbaiki pelaku tindak kejahatan maka pidana mati diperlukan untuk 

mengembalikan lagi keseimbangan tatanan masyarakat. Ancaman pidana mati 

dapat dibenarkan terhadap orang yang memiliki tujuan jahat untuk membunuh 

orang lain, serta bertindak dengan mengabaikan hak asasi. Pidana mati untuk 

kejahatan seperti narkotika yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa 

sudah sepantasnya bila dijathui pidana mati. 

2. Pidana Mati ditinjau dari Hak Asasi Manusia 

       Hasil wawancara penulis dengan hakim yang bersangkutan tentang 

penjatuhan pidana mati oleh hakim di tinjau dari hak asasi manusia: 

 “Pidana mati di Indonesia masih berlaku keabsahannya dan masih diatur di 

 dalam peraturan perundang-undangan yaitu KUHP maupun Undang-

                                                             
51 Wawancara dengan hakim Lasito di Pengadilan Negeri Semarang Pada Tanggal 8 Agustus 2018 
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 undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga menurut 

 saya tidak melanggar Hak Asasi Manusia karena pidana mati masih 

 diatur.  sedangkan Hak hidup adalah hak untuk seluruh warga negara 

 dan hak untuk hidup tidak hanya dimiliki oleh terdakwa saja tapi juga 

 korban, dengan menyalahgunakan narkotika yang diedarakan oleh 

 terdakwa seberat 97.155,8 gram dapat menyebabkan kehilangan nyawa 

 sehingga hak hidup korban juga dirampas, sehingga menurut saya 

 penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika tidak 

 bertentangan dengan Hak Asasi manusia52.” 

 

       Pelaku pengedar narkotika dianggap pantas dihukum pidana mati dan 

pidana mati tersebut tidak melanggar Hak Asasi Manusia karena peredaran 

narkotika itu sendiri merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat, 

karena sudah banyak orang yang hilang nyawanya akibat menyalahgunakan 

narkotika. Pengedar narkotika telah melanggar ketentuan undang-undang dan 

mengabaikan hak hidup orang lain maka para pengedar narkotika pantas untuk 

dipidana mati. 

       Terkait dengan penegakan Hak Asasi Manusia, pidana mati yang 

dijatuhkan oleh hakim bukan merupakan bentuk pelanggaran Hak Asasi 

Manusia karena di Indonesia sendiri ada perundang-undangan atau peraturan 

yang masih mengatur mengenai pidana mati yang termuat dalam KUHP dan 

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa yang 

melanggar dan melakukan perbuatan tanpa memperhatikan Undang-undang 

yang berlaku, tidak menghormati hak asasi orang lain dan melanggar hukum 

maka pemerintah dan aparat hukum memiliki wewenang untuk memberikan 

sanksi kepada terdakwa sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. 

                                                             
52 Wawancara dengan hakim Lasito, SH, MH. di Pengadilan Negeri Semarang Pada Tanggal 8 

Agustus 2018 
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       Pencabutan nyawa seseorang dengan pidana mati tidak bertentangan 

dengan Pasal 28 A yang berbunyi Setiap orang berhak untuk hidup serta 

berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya, dan Pasal 28 I yang 

berbunyi Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan 

pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk 

diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas 

dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat 

dikurangi dalam keadaan apapun, karena hak-hak tersebut dapat dibatasi 

dengan tindak kejahatan luar biasa yang dilakukan terdakwa dan peraturan 

perundang-undangan yang masih mengatur pidana mati salah satunya Undang-

undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Menurut Mahkamah 

Konstitusi, hak asasi dalam konstitusi mesti dipakai dengan menghargai dan 

menghormati hak asasi orang lain demi berlangsungnya ketertiban umum dan 

keadilan sosial. Dengan demikian hak asasi manusia harus dibatasi dengan 

instrumen Undang-Undang, yakni Hak untuk hidup itu tidak boleh dikurangi, 

kecuali dalam kondisi tertentu dan diputuskan oleh pengadilan53. 

       Hakim dalam memutus suatu perkara pidana berdasarkan Undang-

undang yang berlaku dan memiliki pertimbangan hukum dan pertimbangan 

fakta sehingga terdakwa dijatuhi pidana mati. Pertimbangan-pertimbangan 

tersebut karena terdakwa melakukan kejahatan yang luar biasa yaitu kejahatan 

narkotika lalu jumlah narkotika yang dibawa dalam jumlah besar yaitu seberat 

                                                             
53 Auliah Andika Rukman, 2016, “Pidana Mati ditinjau dari Prespektif  Sosiologis dan 

Penegakkan”, Equilibrium,Tahun IV No. 1, hal. 121 
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97.155,8 gram dan dampak dari peredaran narkotika yang dapat 

menghilangkan banyak nyawa bagi yang menyalahgunakan narkotika.  

       Berdasarkan seluruh pertimbangan dan pembuktian unsur-unsur di 

persidangan terdakwa melanggar Pasal 113 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam pasal tersebut 

pelaku tindak pidana pengedar narkotika dapat dijatuhi pidana mati. Pidana 

mati tersebut merupakan obat terakhir yang hanya dijalankan apabila usaha-

usaha lain seperti pencegahan sudah tidak berjalan maka salah satu bentuk 

pidana yang paling berat adalah pidana mati. 

 

 

 

 

  


