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BAB IV  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, 

penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus pidana mati terhadap pelaku 

tindak pidana pengedar narkotika pada Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2016/PN 

Smg di Pengadilan Negeri Semarang yaitu : 

a. Pertimbangan Hukum yaitu, berdasarkan keyakinan hakim dalam Pasal 

183 KUHAP dan alat bukti yang sah dalam Pasal 184 KUHAP yaitu 

dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan alat bukti yang sah berupa keterangan 

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

penuntut umum. 

b. Pertimbangan Fakta yaitu,  Berdasarkan uraian pembuktian tentang fakta-

fakta di persidangan 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. 

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap pengedar 

narkotika berdasarkan pertimbangan hukum dan pertimbangan fakta dan 

peredaran narkotika merupakan kejahatan transnasional yang dapat 
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terorganisir serta dapat dikategorikan sebagai sebuah extraordinary crimes. 

Selain itu, keadaan Indonesia yang  sudah darurat narkotika sehingga untuk 

mencegah perkembangan narkotika yang semakin meluas maka hakim 

menjatuhkan pidana mati agar memberikan efek jera serta menjadi sebuah 

gambaran nyata agar tidak terulang dalam kasus-kasus lain.  

2. Dalam penelitian yang telah dilakukan penulis, Hakim menyatakan bahwa 

dalam menjatuhkan pidana mati terhadap pengedar narkotika dalam putusan 

Nomor 443/Pid.Sus/2016/PN Smg tidak melanggar Hak Asasi Manusia, 

khususnya pemenuhan hak untuk hidup, karena pengedar narkotika telah 

melanggar ketentuan undang-undang dan mengabaikan hak hidup orang lain 

maka para pengedar narkotika pantas dipidana mati. Hak untuk hidup tersebut 

dapat dibatasi dengan peraturan perundang-undangan yang masih mengatur 

pidana mati salah satunya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika dan melalui putusan pengadilan.  

B. SARAN 

 Berdasarkan dengan penulisan skripsi ini yang berjudul “Pertimbangan 

Hakim Menjatuhkan Pidana Mati Terdahap Pengedara Narkotika dalam Konteks 

Hak Asasi Manusia” sebagai berikut : 

1. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana narkotika harus 

tetap berdasarkan pertimbangan hukum dan pertimbangan fakta untuk 

memperjelas dasar pertimbangan putusan hakim. 

2. Hakim dalam menjatuhkan pidana khususnya pidana mati harus sesuai dengan 

konteks kasus yang tengah dihadapi. Hendaknya pidana mati memang 
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digunakan sebagai ultimum remedium untuk beberapa kasus pidana yang 

memang sepatutnya dijatuhi hukuman mati seperti kasus peredaran gelap 

narkotika.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


