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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Alasan Hakim  Tidak  Menggunakan  Kewenangannya Dalam Menjatuhkan  

Putusan  Rehabilitasi bagi Pecandu  dan  Korban Penyalahguna Narkotika 

Hakim dalam menangani sebuah perkara memiliki kewenangan khusus 

yang tidak diberikan kepada aparat penegak hukum lainnya. Kewenangan tersebut 

adalah hakim berhak untuk memutus suatu perkara yang diatur dalam  Pasal 1 

angka (8) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP) adapun yang dimaksud dengan  mengadili adalah serangkaian tindakan 

hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan 

asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan. 

Selain dalam KUHAP wewenang hakim juga dimuat juga dalam Pasal 5 Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan: 

1. Hakim dan hakim konstitusi harus menggali, mengikuti, dan memahami 

nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, 

2. Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang 

tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman dibidang hukum, 

3. Hakim dan hakim konstitusi harus menaati Kode Etik dan Pedoman Prilaku 

Hakim47. 

Kewenangan hakim dalam memberikan putusan rehabilitasi kepada pecandu 

dan korban penyalahgunaan narkotika harus memiliki pertimbangan yang tepat 

dan pertimbangan tersebut diatur pada Pasal 103 Undang-undang No 35 tahun 

2009.  Berikut ketentuan dalam Pasal 103 tersebut. 

Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:  

                                                             
47 RI, Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5. 
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a) memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan 

dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut 

terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau 

b) menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan 

dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut 

tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika48. 

Kata “dapat” dalam pasal tersebut menunjukan bahwa hakim memiliki dua 

kemungkinan berupa hakim dapat memberikan putusan rehabilitasi atau tidak 

memberikan putusan rehabilitasi, tentunya penjatuhan putusan rehabilitasi 

tersebut kembali lagi pada pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sebuah 

putusan, dan dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi hakim harus melihat bukti-

bukti dalam persidangan. 

 Ketentuan  dalam Pasal 103 tersebut memberikan suatu pertimbangan bagi 

hakim untuk bisa atau tidak memberikan rehabilitasi kepada pecandu dan korban 

penyalahguna narkotika. Hakim memiliki suatu pertimbangan tersendiri dalam 

penjatuhan rehailitasi yaitu “penjatuhan putusan rehabilitasi kepada pencandu dan 

korban penyalahgunaan narkotika harus memperhatikan fakta-fakta yang di 

temukan di persidangan dan adanya rujukan yang diberikan oleh penyidik dan 

penunutut umum untuk menempatkan/memberikan rehabilitasi kepada 

terdakwa”49. 

 Menurut pendapat hakim ibu Dewi Perwitasari pecandu dan korban 

penyalahguna yang dapat menunjukan surat keterangan dari dokter atau dari pihak 

BNN dalam persidangan bisa diberikan putusan rehabilitasi dengan cara hakim 

akan memanggil dokter yang menangani terdakwa untuk menjadi saksi dan 

                                                             
48   RI, op.cit., pasal 103 
49  Wawancara dengan Hakim Dewi Perwitasari di Pengadilan Negeri Semarang pada 

tanggal 21 Agustus 2018 
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kemudian akan dimintai keterangan mengenai kebenaran tentang perawatan 

rehabilitasi yang dijalani oleh terdakwa hal tersebut cukup untuk memberikan 

rehabilitasi kepada terdakwa. 

 Penjatuhan putusan rehabilitasi oleh hakim juga bisa ditentukan dari 

dakwaan yang diberikan penuntut umum. Menurut pendapat jaksa “terdakwa 

dalam tuntutannya dapat diberikan rehabilitasi apabila terdakwa dapat 

menunjukan surat keterangan dari dokter atau BNN yang menunjukan bahwa 

terdakwa sedang menjalani perawatan rehabilitasi”50. 

 Pecandu dan korban penyalahguna yang menyerahkan surat keterangan 

dari dokter atau BNN kepada penuntut umum kemudian keterangan tersebut akan 

dicantumkan dalam surat dakwaannya sebagai pertimbangan bagi hakim untuk 

memberikan putusan rehabilitasi kepada terdakwa. 

 Persyaratan yang telah ditetapkan untuk penjatuhan putusan rehabilitasi  

tersebut masih sulit untuk dipenuhi oleh para pecandu dan korban penyalahguna 

narkotika karena dalam wilayah Pengadilan Negeri Semarang dari rentan Tahun 

2013-2017 terdapat 339 jumlah putusan pidana narkotika (pecandu dan korban 

penyalahguna narkotika) dan yang dijatuhi hukuman rehabilitasi hanya 13 orang 

saja yang berarti presentase pemberian rehabilitasinya hanya 3,3% saja, sehigga 

pemberian putusan rehabilitasi kepada pecandu dan korban penyalahguna 

sangatlah sedikit. 

 Penulis akan melakukan penyajian datayang berdasar pada elemen 

penelitian terhadap 4(empat) putusan tindak pidana narkotika yang pertama terdiri 

                                                             
50 Wawancara  dengan Jaksa Lilis di  Kejaksaan Negeri Semarang pada tanggal 25 

Agustus 2018  
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dari 2 (dua) putusan di rehabilitasi  dan yang  kedua terdiri dari 2 (dua) putusan 

yang tidak direhabilitasi, berikut ini  isi putusan tersebut: 

1. Putusan Rehabilitasi 

a. Putusan No. 279/Pid.Sus/2012/PN.Smg 

1)   Identitas Terdakwa 

Nama lengkap  : Yohannes Paulus Setia Dharma 

Tempat lahir  :  Semarang; 

Umur / tanggal lahir :  43 tahun/ 19 September 1969 ; 

Jenis kelamin  :  laki-laki 

Kebangsaan  :  Indonesia; 

Tempat tinggal  : Jl. Sultan Agung No. 88 Rt.08 Rw. 05 Smg 

Agama  : Khatolik ; 

Pekerjaaan  : Swasta ; 

Pendidikan  : S3 

         2).   Posisi kasus 

       Terdakwa Yohanes Paulus Setia Dharma, BSc, PhD pada hari  

Selasa tanggal 16 Oktober 2012 sekira pukul 08.00 Wib atau pada 

waktu lain dalam bulan Oktober 2012 bertempat di JI. Sultan Agung 

No. 88 Rt 08, Rw. 005 Kel. Wonotingal Kec. Candisari Semarang atau 

setidak tidaknya di suatu tempat  dalam daerah hukum Pengadilan 
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Negeri Semarang, secara melawan hukum memiliki, menyimpan , 

menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman.  

Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2012 

sekitar pukul 01.00 Wib terdakwa menelepon saksi Hendro Priyono 

dan dalam percakapan tersebut terdakwa menanyakan "ada nggak" 

terdakwa menanyakan kepada saksi Hendro Priyono apakah ada sabu 

apa tidak, kemudian saksi Hendro Priyono menjawab "ada" dan 

menyuruh terdakwa untuk datang ke tempat bilyard di Tung De Blang 

JI. Sultan Agung Semarang, selanjutnya terdakwa langsung pergi 

menuju ke Tung De Blang JI. Sultan Agung Semarang dengan 

menggunakan sepeda motor untuk menemui saksi Hendro Priyono, 

setelah sampai di Tung De Blang saksi Hendro Priyono mengatakan 

bahwa barangnya tidak ada lalu terdakwa diajak oleh saksi Hendro 

Priyono ke rumah Saksi Hendro Priyono di Telaga Bodas Semarang 

untuk mengambil sabu.  

       Terdakwa dan saksi Hendro Priyono pergi menuju ke rumah 

Saksi Hendro Priyono, setelah sampai di rumah saksi Hendro Priyono, 

terdakwa menunggu diruang tamu sekitar 15 (lima betas) menit, 

kemudian datang teman Saksi Hendro Priyono yang terdakwa tidak 

kenal menyerahkan sabu kepada saksi Hendro Priyono selanjutnya 

saksi Hendro Priyono menyerahkan 1 (satu) paket sabu dalam plastik 

klip transparan kepada terdakwa, lalu sabu dan HP Blackberry milik 

terdakwa diletakkan diatas meja tak lama kemudian terdakwa pulang 
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ke rumah setelah sampai dirumah terdakwa baru menyadari kalau 

sabu dan HP milik terdakwa ketinggalan dirumah saksi Hendro 

Priyono kemudian terdakwa pergi lagi ke rumah saksi Hendro Priyono 

setelah sampai di depan pagar saksi Hendro Priyono menyerahkan 

narkotika jenis sabu dan HP Blackberry yang tertinggal setelah 

menerima sabu kemudian terdakwa langsung pulang ke rumah. 

       Terdakwa sampai di rumah sekitar pukul 01.35 Wib terdakwa 

langsung menimbang sabu seberat ± 0,356 gram dengan 

menggunakan timbangan elektrik warna hitam merk Kris Cheflalu 

narkotika jenis sabu tersebut difoto sebagai bukti kepada Saksi 

Hendro Priyono kalau sabu yang dibeli tidak sesuai karena sabu yang 

dibeli terdakwa harusnya setengah paket tetapi diberi kurang dari 

setengah, selanjutnya sekitar 1 (satu) jam kemudian terdakwa 

langsung mengkonsumsi sabu diruang tamu setelah selesai bungkus 

plastik bekas sabu dibuang di tempat sampah dan peralatan sabu 

disimpan dikamar. Selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu 

kemudian terdakwa bekerja di depan komputer di kamar terdakwa 

hingga pagi hari.  

       Pukul 08.00 Wib tiba-tiba datang petugas menangkap terdakwa 

dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 

(satu) buah plastik klip transparan yang diduga di dalamnya terdapat 

sisa sabu berat 0,002 gr, 1(satu) buah alat penghisap sabu (bong), 2 

(dua) buah timbangan elektrik warna hitam merk ION ScaleEPS05 
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dan KrisChef, 3 (tiga) pack plastik klip transparan, 3 (tiga) buah korek 

api gas, 2 (dua) buah pipet kaca di dalam kotak warna merah, 1 (satu) 

buah potongan sedotan warna putih dan 1 (satu) potongan sedotan 

warna hitam, 3 (tiga) buah potongan sedotan warna putih yang 

ujungnya dipotong runcing, 3 (tiga) buah lintingan grenjeng, 1 (satu) 

buah isolasi bening tersangka simpan di almari yang berada di dalam 

kamar rumah tersangka. 

        Terdakwa diambil urin dan berserta barang bukti dibawa ke 

kantor Polda Jateng untuk pemeriksaan lebih lanjut bahwa 

berdasarkan hasil Labkrim Nomor 086/NNF/2012 tanggal 19 Oktober 

2012 serbuk kristal dalam pipa kaca dan urin mengandung 

METAMETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 

lampiran Undang undang RI  No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. 

Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan 

Narkotika Golongan I jenis Sabu tanpa ada ijin dari pihak yang 

berwenang. 

          3).  Tuntutan Jaksa 

a) Menyatakan Terdakwa Yohannes Paulus Setia Dharma, BSc, Phd 

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak 

pidana“Menyalahgunakan Narkotika Gol I bagi diri sendiri”, 

melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 

35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kedua ; 
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b) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yohannes Paulus Setia 

Dharma,BSc., Phd dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 

dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan 

perintah agar terdakwa tetap ditahan.  

c) Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar 

Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) 

            4)  Putusan Hakim 

a) Menyatakan Terdakwa Yohannes Paulus Setia Dharma, BSc.,Phd 

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 

tindak pidana“MENYALAH GUNAKAN NARKOTIKA 

GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI”; 

b) Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 

selama 1 (satu) tahun; 

c) Memerintahkan Terdakwa Yohannes Paulus Setia Dharma, 

BSc.,Phd untuk menjalani Pengobatan dan Perawatan Rehabilitasi 

yang dilakukan di RSUD  Dr. Kariadi Semarang selama 7 (tujuh) 

bulan; 

d) Menetapkan lamanya terdakwa menjalani masa pengobatan dan 

perawatan melalui rehabilitasi tersebut akan diperhitungkan 

sebagai masa menjalani hukuman; 

e) Menetapkan agar seluruh Pembiayaan yang timbul dalam Proses 

Rehabilitasi tersebut dibebankan kepada terdakwa; 
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f) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terdakwa akan 

dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana dan rehabilitasi 

yang dijatuhkan; 

g) Memerintahkan agar selama menjalankan rehabilitasi terdakwa 

dikeluarkan dari dalam tahanan; 

h) Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya 

perkara sebesar Rp. 10.000,- ( Sepuluh Ribu Rupiah ) ; 

     5)  Analisis 

Kasus dengan Terdakwa bernama Yohanes Paulus Setia Dharma, 

BSc, Phd ini, Majelis Hakim telah memutus bahwa Terdakwa telah 

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah  melakukan tindak pidana 

“Menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri“ dengan 

menjatuhkan pidana selama 1(satu) tahun serta memerintahkan Terdakwa 

untuk menjalani Pengobatan dan Perawatan Rehabilitasi yang dilakukan di 

RSUD dr. Kariadi Semarang selama 7 (tujuh) bulan. 

Putusan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan 

Negeri Semarang ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Terdakwa 

dalam kasus ini telah memenuhi unsur sebagai penyalahguna narkotika 

golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 (1) huruf 

a Undang- undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-

unsurnya meliputi Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri 

sendiri. 
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Pertimbangan Hakim dalam menggunakan Pasal 127 ayat (1) a 

dalam menjatuhkan pidana sudah lengkap karena terdakwa telah 

memenuhi unsur yang terdapat dalam pasal tersebut baik dari segi setiap 

orang, lalu unsur penyalahguna narkotika golongan I serta unsur pecandu 

dan korban penyalahguna narkotika wajib menjalani Rehabilitasi Medis 

dan Rehabilitasi sosial telah diurai dengan jelas. 

  Berkaitan mengenai penjatuhan putusan rehabilitasi kepada 

pecandu dan korban penyalahguna narkotika hakim memiliki suatu 

pertimbangan yaitu “penjatuhan putusan rehabilitasi kepada pecandu dan 

korban penyalahguna narkotika harus memperhatikan fakta-fakta di 

persidangan serta adanya tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum”51. 

 Penjatuhan putusan rehabilitasi kepada terdakwa sudah tepat 

karena Terdakwa dipersidangan mengajukan surat keterangan dokter dan 

dalam persidangan hakim memanggil Dokter  Achmad Alaydrus dari 

RSUD Karyadidan Dokter Eko Hariawan yang menerangkan bahwa 

Terdakwa adalah benar pasiennya yang saat ini masih dalam perawatan 

karena mengalami ketergantungan narkotika jenis sabu-sabu, dan harus 

menjalani konseling setiap 2(dua) minggu sekali, walaupun jaksa tidak 

memberikan tuntutan rehabilitasi kepada terdakwa tetapi dalam 

persidangan terdakwa memiliki bukti yang cukup kuat yaitu adanya surat 

keterangan dari dokter sehingga hakim memiliki pertimbangan yang cukup 

kuat untuk menjatuhkan rehabilitasi kepada terdakwa. 

                                                             
51  Wawancara dengan Hakim Dewi Perwitasari di Pengadilan Negeri Semarang pada 

tanggal 21 Agustus 2018 
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Penggunaan Pasal 127 ayat (1) dalam kasus ini sudah tepat karena 

terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dasar yang terdapat dalam pasal 

tersebut, Penggunaan pasal tersebut memperintahkan hakim untuk 

memperhatikan Pasal 54, 55, dan Pasal 103. Pada kasus ini terdakwa telah 

menjalani konsultasi dengan dokter Achmad Alaydrus dari RSUD Karyadi 

yang menerangkan bahwa Terdakwa mengalami ketergantungan narkoba 

dan harus menjalani konseling setiap 2(dua) minggu sekali. Bukti surat 

keterangan yang dibuat oleh dokter Eko Hariawan yang menerangkan 

bahwa terdakwa adalah benar pasiennya yang saat ini masih dalam 

perawatan karena mengalami ketergantungan narkotika jenis sabu-sabu. 

Surat keterangan tersebut dapat menjadi pertimbangan hakim untuk 

memberikan putusan rehabilitasi kepada terdakwa karena terdakwa telah 

mengajukan surat keterangan dari dokter dan telah mendengar pernyataan 

dari dokter yang menangani kondisi terdakwa hal tersebut telah sesuai 

dengan ketentuan pada Pasal 55 yang  menyatakan bahwa adanya “wajib 

lapor bagi orang tua atau wali dari pecandu narkotika dan korban 

penyalahgunaan narkotika yang belum cukup umur serta wajib lapor bagi 

pecandu dan korban penyalahguna narkotika yang sudah cukup umur 

kepada pusat kesehatan yang memberikan pelayanan rehabilitasi medis 

dan sosial yang telah ditunjuk oleh pemerintah untuk melakukan 

perawatan”52.  

                                                             
52  RI, Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 55 
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Memperhatikan Pasal 103 yang memberikan pertimbangan kepada 

hakim untuk memberikan rehabilitasi kepada terdakwa dalam pemberian 

rehabilitasi hakim berpedoman kepada kualifikasi SEMA No. 4 Tahun 

2010. Hakim juga memasukan ketentuan mengenai kualifikasi pemberian 

rehabilitasi di dalam SEMA pada pertimbangannya dan dalam fakta 

persidangan terdakwa terbukti ditangkap oleh penyidik dalam kondisi 

tertangkap tangan menggunakan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari 

dengan perincian kelompok metamphetamine(sabu-sabu) sebanyak 1 gram 

serta berdasarkan surat uji laboratorium terdakwa terbukti positif 

menggunakan narkotika.  

  Fakta selanjutnya adalah bahwa terdakwa mengajukan Surat 

Keterangan dari dokter yang memeriksa terdakwa bahwa keterangan 

dokter Achmad Alaydrus dari RSUD Karyadi yang menerangkan bahwa 

Terdakwa mengalami ketergantungan narkoba dan harus menjalani 

konseling setiap 2(dua) minggu sekali serta bukti surat keterangan yang 

dibuat oleh dokter Eko Hariawan yang menerangkan bahwa terdakwa 

adalah benar pasiennya yang saat ini masih dalam perawatan karena 

mengalami ketergantungan narkotika jenis sabu-sabu. 

  Keterangan dari dokter tersebut bisa menjadi bukti yang 

meringankan bagi terdakwa untuk bisa memperoleh putusan rehabilitasi, 

berdasarkan fakta-fakta tersebut pemberian putusan rehabilitasi oleh hakim 

kepada terdakwa sudah tepat karena telah memenuhi kualifikasi yang telah 

ditentukan di dalam SEMA No 4 Tahun 2010. 
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Pengajuan surat keterangan dari dokter tidak hanya dapat diajukan 

oleh hakim surat keterangan dokter tersebut dapat diajukan oleh pihak 

yang bersangkutan dan kemudian dokter tersebut akan dipanggil di 

persidangan sebagai ahli untuk ditanyakan mengenai kebenaran dari 

pernyataan isi surat tersebut. 

Hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi menunjuk RSUD 

KARIADI Semarang untuk merawat dan menangani korban hal tersebut 

telah sesuai karena rumah sakit tersebut termasuk dalam rumah sakit yang 

ditunjuk pemerintah untuk menangani masalah rehabilitasi sehingga sesuai 

dengan ketentuan dalam SEMA No 4 Tahun 2010. 

  Hakim memutus terdakwa untuk menjalani rehabilitasi selama       

7 (tujuh) bulan putusan tersebut berdasarkan dari keterangan ahli yang 

menerangkan bahwa terdakwa perlu menjalani masa pengobatan selama    

7 (tujuh) bulan untuk benar-benar pulih dan bisa hidup normal lagi dan 

bisa terlepas dari ketergantungan terhadap narkotika. Selain itu hakim juga 

memutuskan terdakwa untuk dipidana penjara danselama menjalani masa 

rehabiltasi akan diperhitungkan sebagai masa menjalani masa hukuman, 

hal tersebut sudah tepat karena rehabilitasi merupakan hukuman berupa 

sebuah tindakan yang diberikan oleh hakim sehingga selama terdakwa 

menjalani rehabilitasi hal tersebut juga termasuk sebagai sebuah hukuman 

kepada terdakwa. 
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b. Putusan No. 283/Pid. Sus/2016/PN. Smg 

1) Identitas Terdakwa  

N a m a   : Toni Dwi Susanto bin H. Kusnoto 

Tempat lahir   : K e n d a l. 

Umur/tanggal lahir  : 02-Oktober-1977. 

Jenis kelami   : laki-laki. 

Kewarganegaraan  : lndonesia. 

Tempat tinggal  : Banjarejo Rt. 005 – Rw 07 Kab. Kendal 

A g a m a   : I s l a m. 

Pekerjaan   : Kepala Desa. 

Pendidikan   : S L T A. 

2)   Posisi Kasus 

Terdakwa Toni Dwi Susanto Bin H. Kusnoto pada hari Jumat 

tanggal 23 Oktober 2015 sekira pukul 22.00 Wib atau pada suatu waktu 

dalam bulan Oktober 2015 bertempat di dalam kamar Hotel Semesta yang 

beralamat di Jl. KH Wahid Hasim No. 125-127 Semarang atau setidak 

tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri 

Semarang, sebagai pecandu narkotika telah menyalahgunakan narkotika 

golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara. 

Terdakwa Toni Dwi Susanto Bin H. Kusnoto pada hari Jumat 

tanggal 23 Oktober 2015 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di dalam 

kamar Hotel Semesta yang beralamat di Jl. KH Wahid Hasim No. 125-

127 Semarang, terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang 
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sudah dipersiapkan dari rumah dengan cara sabu ditaruh di dalam pipet 

selanjutnya di bakar menggunakan korek api gas setelah keluar asapnya 

di sedot menggunakan Bong dan rasanya seperti orang yang sedang 

merokok dan badan menjadi segar. 

Terdakwa setelah mengkonsumsi sabu, bermaksud pulang ke 

rumah di daerah Gunungpati Semarang, ketika perjalanan sampai di Jalan 

Sultan Agung  terdakwa berhenti di ATM BCA yang berada di samping 

swalayan Alfamart di JI. Sultan Agung Semarang untuk mengambil uang, 

setelah terdakwa masuk ke dalam ruang ATM, tidak berapa lama 

kemudian tiba-tiba datang petugas menghampiri terdakwa kemudian 

melakukan penggeledahan terhadap badan tersangka dan ditemukan 

barang bukti berupa 2 (dua) paket Sabu dalam bungkus plastic klip kecil 

berat 0,291 gram dan 3 (tiga) buah potongan pipet kaca saat ditemukan 

berada didalam saku celana jeans warna biru sebelah kanan. 

 Terdakwa diinterogasi dan  mengaku barang bukti yang ditemukan 

penyidik merupakan sisa sabu yang dikonsumsi terdakwa pada hari 

Jumat tanggal 23 Oktober 2015 sekira pukul 22.00 Wib di kamar Hotel 

Semesta Semarang dan rencananya sisa sabu tersebut akan dipakai lagi di 

rumah terdakwa. Terdakwa mengaku telah mengkonsumsi narkotika 

jenis sabu sejak 3 tahun lalu atau tepatnya sejak Tahun 2012 dan 

dilakukan selalu sendirian sedangkan efek yang dirasakan terdakwa 

setelah mengkonsumsi sabu adalah badan terasa segar dan fresh serta 

menghilangkan capek capek tetapi apabila tidak mengkonsumsi hal yang 
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dirasakan adalah kepala terasa pusing, badan lemas dan terasa pegal 

semua. 

 Hasil pemeriksaan Labkrim No. 1206/NNF/2015 tanggal 30 

Oktober 2015, barang bukti berupa 1(satu) tube urin POSITIF 

mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor 

Urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan surat 

rekomendasi hasil Assesment dari BNN Provinsi Jawa Tengah Nomor 

R/317/XI/Ka/Rh.00,00/2015/BNNP-JTG tertanggal 04 Nopember 2015 

yang menyatakan bahwaterdakwa termasuk pecandu narkoba katagori 

sedang dan disarankan untuk dilakukan rehabilitasi. 

3)  Tuntutan yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum kepada Majelis Hakim 

a) Menyatakan terdakwa Tony Dwi Susanto Bin H. Kusnoto terbukti secara 

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai pecandu 

atau korban telah menyalahgunakan narkotika golongan 1 bagi diri 

sendiri", melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a jo Pasal 54 UU No. 35 

Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan 

b) Menjatuhkan terhadap terdakwa Tony Dwi Susanto Bin H. Kusnoto 

dengan penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah agar terhadap 

terdakwa menjalankan rehabilitasi medis selama 6 (enam) bulan dengan 

ketentuan pidana yang di jatuhkan dikurangkan dengan lamanya 

terdakwa menjalankan rehabilitasi medis. 

c) Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.500,(dua 

ribu lima ratus rupiah). 
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4)  Putusan Hakim 

a) Menyatakan terdakwa Tony Dwi Susanto Bin H. Kusnototersebut diatas, 

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak 

Pidana“Menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman bagi 

diri sendiri”. 

b) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana 

penjara selama 6 (enam) bulan. 

c) Memerintahkan pidana tersebut dijalani oleh Terdakwa untuk pengobatan 

dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di Rumah Damai 

Desa Cepoko Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. 

d) Menetapkan barang bukti berupa : 

(1) 2 (dua) paket sabu dalam bungkus plastic klip kecil berat0,291; 

(2) 3 (tiga) buah potongan pipet kaca ; 

(3) 1 (satu) celana jeans warns biru dongker ; 

(4) 1 (satu) buah HP Samsung wama putih dengan No. Sim Card 

085950633617; 

(5) 1 Urine + 25 Cc 

Dirampas untuk dimusnahkan. 

e) Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 

2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah). 

5) Analisis 

 Kasus dengan Terdakwa bernama Toni Dwi Susanto bin H. Kusnoto ini, 

Majelis Hakim telah memutus bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan 
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meyakinkan bersalah  melakukan tindak pidana “Menyalah gunakan Narkotika 

Golongan I bagi diri sendiri“ dengan menjatuhkan pidana penjara selama 6(enam) 

bulan serta memerintahkan pidana tersebut dilakukan Terdakwa untuk menjalani 

Pengobatan dan Perawatan Rehabilitasi yang dilakukan di  Rumah Damai Desa 

Cepoko Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. 

 Putusan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri 

Semarang ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Terdakwa dalam kasus ini 

telah memenuhi unsur sebagai penyalahguna narkotika golongan 1 bagi diri 

sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- undang No 

35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya meliputi  

         a) Unsur "Setiap Orang" 

         b) Unsur "sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri" 

          c) Unsur Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib     

   menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi sosial. 

 Pertimbangan Hakim dalam menggunakan Pasal 127 ayat (1) a dalam 

menjatuhkan pidana sudah lengkap karena terdakwa telah memenuhi unsur yang 

terdapat dalam pasal tersebut baik dari segi setiap orang, lalu unsur penyalahguna 

narkotika golongan I serta unsur pecandu dan korban penyalahguna narkotika 

wajib menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi sosial telah diurai dengan 

jelas. 

 Berkaitan mengenai penjatuhan putusan rehabilitasi kepada pecandu dan 

korban penyalahguna narkotika hakim memiliki suatu pertimbangan yaitu 

“penjatuhan putusan rehabilitasi kepada pecandu dan korban penyalahguna 
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narkotika harus memperhatikan fakta-fakta di persidangan serta adanya tuntutan 

yang diajukan oleh penuntut umum”53. 

Penjatuhan putusan rehabilitasi kepada terdakwa sudah tepat karena dalam 

kasus ini dalam tahap penuntutan Terdakwa diberikan tuntutan pidana penjara 

selama satu tahun dan perawatan  rehabilitasi selama enam bulan hal tersebut 

terjadi karena adanya surat rekomendasi hasil Assesment dari BNN Provinsi Jawa 

Tengah Nomor R/317/XI/Ka/Rh.00.00/2015/BNNP-JTG tertanggal 04Nopember 

2015 yang menyatakan bahwa terdakwa termasuk pecandu narkoba katagori I 

sedang dan disarankan untuk dilakukan rehabilitasi medis.  

  Tuntutan rehabilitasi yang diajukan oleh penuntut umum memiliki peran 

yang cukup penting terhadap pemeberian putusan rehabilitasi oleh hakim karena 

dari tuntutan tersebut akan menjadi dasar pertimbangan yang cukup kuat bagi 

hakim untuk bisa memberikan putusan rehabilitasi kepada terdakwa. 

   Hakim pada putusan tersebut tidak menjelaskan secara rinci apakah 

terdakwa telah melakukan konsultasi dan perawatan kepada dokter yang bisa 

menangani rehabilitasi. Penjelasan tersebut sangatlah penting karena menurut 

Pasal 55 seorang pecandu dan korban penyalahguna narkotika harus wajib lapor 

untuk menjalankan perawatan rehabilitasi. Ketentuan pada pasal tersebut apabila 

tidak dipenuhi dapat diberikan pidana dengan pidana kurungan paling lama 

6(enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 2000.000,00(dua juta rupiah), 

sehingga dalam putusan pidana tersebut perlu dijelaskan secara rinci perawatan 

rehabilitasi yang telah dijalani terdakwa. 

                                                             
53 Wawancara dengan Hakim Dewi Perwitasari di Pengadilan Negeri Semarang pada 

tanggal 21 Agustus 2018 
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 Hakim dalam memberikan rehabilitasi memiliki pertimbangan tersendiri 

dan hal tersebut telah diatur dalam Pasal 103 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika dalam memeberikan putusan rehabilitasi hakim berpedoman 

pada kualifikasi SEMA No. 4 Tahun 2010 dari fakta-fakta yang ditemukan dalam 

persidanagan terdakwa terbukti positif menggunakan narkotika berdasarkan hasil 

Laboratoris Kriminalistik Cabang Semarang No.Lab. 93/NNF/2016 tanggal 27 

Januari 2016 barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik yang dibungkus kertas 

tisu  dibungkus lagi dengan plastik warna merah yang berisi serbuk kristal dengan 

berat 4,933 gram, yang disita dari terdakwa adalah Metamfetamina terdaftar 

dalam Golongan I(satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang  No. 35 Tahun 

2009 tentang Narkotika. 

 Terdakwa juga mengaku dalam keterangannya bahwa terdakwa 

merupakan seorang pecandu narkotika dan telah menggunakan narkotika 

golongan I tersebut selama 3 tahun. Terdakwa dalam persidangan juga 

mengajukansurat rekomendasi hasil Assesment dari BNN Provinsi Jawa Tengah 

Nomor R/317/XI/Ka/Rh.00.00/2015/BNNP-JTG tertanggal 04Nopember 2015 

yang menyatakan bahwa terdakwa termasuk pecandu narkoba katagori sedang dan 

disarankan untuk dilakukan rehabilitasi medis.  

    Penuntutan rehabilitasi yang diajukan oleh jaksa serta bukti dalam 

persidangan yang telah terpenuhi tersebut sudah menjadi dasar yang kuat oleh 

hakim untuk bisa memberikan rehabilitasi kepada terdakwa karena telah 

memenuhi ketentuan yang berlaku. 
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   Walaupun dalam putusan terbut hakim tidak memasukan SEMA No. 4 

Tahun 2010 sebagai pertimbangan tetapi jelas bahwa fakta-fakta yang ditemukan 

dalam persidangan tersebut telah memenuhi kuaifikasi yang telah ditetapkan 

dalam SEMA No 4 Tahun 2010.  

   Hakim dalam tuntutan pidananya menerapkan Pasal 127 ayat (1) a Undang-

undang No. 35 Tahun 2009 dan dalam Pasal 127 ayat (1) tersebut saling terkait 

dengan Pasal 54, 55 dan Pasal 103 dan dalam putusan tersebut hakim telah 

menerapkan hal tersebut dengan baik  dengan memperhatikan dan menjelaskan 

unsur-unsur pada pasal tersebut dalam pertimbangan serta dalam menerapkan 

putusan rehabilitasi telah memperhatikan dan memeprtimbangkan fakta-fakta 

yang ditemukan dalam persidangan. 

  Hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi menunjuk Rumah Damai 

Desa Cepoko Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang untuk merawat dan 

menangani korban hal tersebut telah sesuai karena rumah sakit tersebut termasuk 

dalam rumah sakit yang ditunjuk pemerintah dan disarankan oleh BNN untuk 

menangani masalah rehabilitasi sehingga sesuai dengan ketentuan dalam SEMA 

No 4 tahun 2010. 

   Hakim memutus terdakwa untuk menjalani rehabilitasi selama 6(bulan) 

bulan putusan tersebut. Selain itu hakim juga memutuskan terdakwa untuk 

dipidana penjara selama 6(enam) bulan namun dalam amar putusannya pidana 

penjara tersebut dijalani dengan melakukan perawatan rehabilitasi kepada 

terdakwa. Putusan tersebut sudah tepat karena rehabilitasi merupakan hukuman 

berupa sebuah tindakan yang diberikan oleh hakim sehingga selama terdakwa 
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menjalani rehabilitasi hal tersebut juga termasuk sebagai sebuah hukuman kepada 

terdakwa. 

2. Putusan Tanpa Rehabilitasi 

a Putusan No. 121/Pid.Sus/2015/PN.Smg 

1) Identitas Terdakwa 

Nama lengkap                : FITRI WAHYUNI binti BAHRUDIN 

Tempat lahir                : Semarang 

Umur/ tgl. Lahir                : 26 Tahun/ 28 Mei 1988 

Jenis kelamin                : Perempuan 

Kebengasaan                : Indonesia 

Tempat tinggal                    : Jl. Merpati Timur Rt. 09 Rw. 09 Kec.   

         Pedurungan Tengah Kota Semarang 

A g a m a                : Islam 

Pekerjaan                 : Pemandu Karoke 

2)  Posisi Kasus 

    Terdakwa Fitri Wahyuni Binti Bahrudin pada hari Minggu 

tanggal 11Januari 2015 sekira pukul 08.30 Wib, atau pada suatu waktu 

dalam bulan Januari 2015 bertempat di depan Swalayan Aneka Jaya 

tepatnya Jl. Wolter Monginsidi Kota Semarang, setidak-tidaknya di 

suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, 

secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, 

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, 

yang dilakukan dengan cara terdakwa bersama saksi Asih Mariana 
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binti Sumarno, saksi Albertus Graha Gunawan Tanojo bin Sugiyono 

(dalam berkas perkara terpisah) yang mengendarai sebuah mobil. 

    Terdakwa melintas di daerah depan Swalayan Aneka Jaya 

tepatnya Jl. Wolter Monginsidi Kota Semarang diberhentikan oleh 

saksi Didik Prihantoro bin Slamet Anggoro, saksi Aris Sutriyanto, SH 

bin Hadi Pawiro, saksi Agus Dwi Mahardika bin Widodo Basuki Arjo 

(ketiganya anggota POLRI Polrestabes Semarang) dan mobil di ambil 

alih petugas lalu Terdakwa, bersama saksi Asih Mariana binti 

Sumarno, saksi Albertus Graha Gunawan Tanojo bin Sugiyono 

dibawa ke Polrestabes Semarang. 

       Setibanya di Polrestabes Semarang dilakukan penggeledahan 

dan ditemukan dari Terdakwa 3 (tiga) butir pil ekstasi warna 

pink/merah muda didapat dari saku celana sebelah kiri yang dipakai. 

Terdakwa mengaku 3 (tiga) butir pil ekstasi warna pink/merah muda 

didapat dari saksi Albertus Graha Gunawan Tanojo bin Sugiyono 

         Penggeledahan dilanjutkan dan tidak didapati apa-apa dari 

tubuh saksi Albertus Graha Gunawan Tanojo bin Sugiyono, karena 

saksi Didik Prihantoro bin Slamet Anggoro, saksi Aris Sutriyanto, SH 

bin Hadi Pawiro, saksi Agus Dwi Mahardika bin Widodo Basuki Arjo 

merasa curiga lalu saksi Albertus Graha Gunawan Tanojo bin 

Sugiyono  di bawa ke rumah saksi Albertus Graha Gunawan Tanojo 

bin Sugiyono Penggeledahan dilakukan di rumah saksi dan ditemukan 

1 (satu) butir pil diduga Ektasi warna abu-abu, ½ (setengah) butir pil 
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Ekstasi warna hijau dari dalam kulkas saksi Albertus Graha Gunawan 

Tanojo bin Sugiyono, dan diakui kepemilikan saksi Albertus Graha 

Gunawan Tanojo bin Sugiyono 

      Terdakwa dan saksi Albertus Graha Gunawan Tanojo bin 

Sugiyono dilakukan test urine dan keduanya dinyatakan positif 

mengandung Amphetamina.Terdakwa sempat minum ekstasi dari 

tamu yang pada saat itu ulang tahun adik dari Terdakwa pada hari 

Minggu tanggal 11 Januari2015 di ruang B Rendez Vous Karaoke Jl. 

Jagalan Raya Kota Semarang. 

      Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang 

Semarang Nomor. Lab: 53/NNF/2015 tanggal 20 Januari 2015 

menerangkan bahwa: 

a) BB-148/2015/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 

(tiga) butir tablet warna pink dengan tebal 5,15 mm dan 

diameter 8,20 mm. 

b)  BB-149/2015/NNF berupa 1 (satu) tube plastik berisi urine 

Kesemuanya mengandung metamfetamina positif yang 

termasuk dalam daftar golongan I (satu) Nomor urut 37 

lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 

2009 tentang Narkotika, yang dibuat dan ditandatangani oleh 

Kepala Laboratorium Forensik Cabang Setijani Dwiastuti, 

S.KM, M. Kes, dan pemeriksa:Ir. Sapto Sri Suhartomo, Ibnu 

Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S, Si. 
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3) Tuntutan Jaksa 

a) Menyatakan terdakwa FITRI WAHYUNI binti BAHRUDIN 

terbukti secara syah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak 

Pidana “setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri 

sendiri” sebagaimana dalam dakwaan Kedua. 

b) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara 

selama 1(satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangkan dengan 

masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah 

tetap ditahan;  

c) Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara 

sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu rupiah). 

4) Putusan Hakim 

a) Menyatakan Terdakwa Fitri Wahyuni binti Bahrudin telah 

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 

pidana “Menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri 

sendiri“  

b) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan 

pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ; 

c) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa 

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 

d) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; 

e) Menetapkan barang bukti berupa : 

(1) 3 (tiga) butir pil diduga Ektasi warna pink ; 
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(2) 1 (satu) tube berisi urine milik tersangka Fitri Wahyuni 

binti  Bahrudin Dirampas untuk dimusnahkan 

f) Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara 

sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) . 

5) Analisis  

      Kasus dengan Terdakwa bernama Fitri Wahyuni binti Baharudin ini, 

Majelis Hakim telah memutus bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan 

meyakinkan bersalah  melakukan tindak pidana “Menyalah gunakan 

Narkotika Golongan I bagi diri sendiri“ dengan menjatuhkan pidana selama 

1(satu) tahun 2(dua) bulan. 

        Putusan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan 

Negeri Semarang ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Terdakwa dalam 

kasus ini telah memenuhi unsur sebagai penyalahguna narkotika golongan I 

bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 (1) huruf a Undang- 

undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya meliputi  

a) Unsur barang siapa; 

b) Unsur menggunakan bagi diri sendiri Narkotika Golongan I; 

     Pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap terdakwa  

dengan menjatuhkan putusan berdarakan Pasal 127 ayat (1) sudah lengkap 

karena telah memasukan unsur sebagai penyalahguna sebab terdakwa 

menggunakan narkotika tersebut tanpa memperoleh ijin dari pihak yang 

berwenang.  
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      Berkaitan mengenai penjatuhan putusan rehabilitasi kepada pecandu 

dan korban penyalahguna narkotika hakim memiliki suatu pertimbangan yaitu 

“penjatuhan putusan rehabilitasi kepada pecandu dan korban penyalahguna 

narkotika harus memperhatikan fakta-fakta di persidangan serta adanya 

tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum”54. 

      Hakim tidak menjatuhkan putusan rehabilitasi kepada terdakwa 

dikarenakan tidak adanya tuntutan rehabilitasi yang diajukan oleh jaksa, serta 

di dalam persidangan hakim tidak menemukan fakta-fakta yang dapat 

memberikan putusan rehabilitasi kepada terdakwa karena pada saat 

tertangkap tangan, terdakwa hanya membawa 3 butir pil ekstasi yang tidak 

memenuhi kualifikasi di dalam SEMA NO. 4 Tahun 2010 kualifikasi yang 

ditentukan adalah terdakwa  yang tertangkap tangan membawa 8 butir ekstasi 

baru bisa direhabilitasi, sehingga barang bukti yang ditemukan kurang untuk 

bisa mendapat putusan rehabilitasi oleh hakim, selain itu terdakwa juga tidak 

mengajukan surat keterangan dari dokter atau BNN kepada hakim sehingga 

hakim tidak bisa menjatuhkan putusan rehabilitasi kepada terdakwa. 

Tidak terpenuhinya bukti dalam persidangan serta tidak adanya penuntutan 

rehabilitasi yang di ajukan oleh jaksa memberikan pertimbangan yang cukup 

kuat bagi hakim untuk tidak menjatuhkan rehabilitasi kepada terdakwa. 

 

 

 

                                                             
54 Wawancara dengan Hakim Dewi Perwitasari di Pengadilan Negeri Semarang pada 

tanggal 21 Agustus 2018 



 

63 
 

b. Putusan No. 76/Pid.Sus/2018/PN.Smg 

1) Identitas Terdakwa 

Nama lengkap   : Arif Wijayanto Alias Arif Bin Jumhari 

Tempat lahir   : Surakarta 

Umur/Tanggal lahir  : 37/23 November 1980 

Jenis kelamin   : Laki-laki 

Kebangsaan   : Indonesia 

Tempat tinggal  : Singopuran RT 001 RW 002, Sukoharjo 

Agama    : I s l a m 

Pekerjaan   : Perangkat Desa 

2) Posisi Kasus 

Terdakwa ARIF WIJAYANTO Alias ARIF Bin JUMHARI 

bersama-sama dengan Sdr. AGUS Alias BRIMOB (dilakukan 

penuntutansecara terpisah) pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 

sekitar pukul 12.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu 

dalam tahun 2017 bertempat di rumah saksi AGUS Alias BRIMOB, 

Singopuran RT.001 RW.001, Kelurahan Singopuran, Kecamatan 

Kartasura, Kabupaten Sukoharjo atau setidaknya di suatu tempat lain yang 

masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2)KUHAP maka Pengadilan 

Negeri Semarang berhak memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak 

atau melawan hukum telah menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu 
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bagi diri sendiri, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-

cara sebagai berikut. 

Berawal pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekitar pukul 

12.00 WIB pada saat terdakwa Arif Wijayanto sedang berada di rumah 

telah dihubungi oleh Sdr. Agus alias Brimob yang menanyakan apakah 

terdakwa punya uang atau tidak, karena ada yang sedang nyari bahan 

(sabu), kemudian terdakwa jawab ada uang tetapi hanya Rp 700.000,- 

(tujuh ratus ribu rupiah). 

Setelah itu terdakwa diminta oleh Sdr. Agus alias Brimob 

untukmemesankan bahan (sabu) kepada Sdr. WARENG menggunakan 

uang terdakwa terlebih dahulu yang nanti akan diganti oleh Sdr. AGUS 

Alias BRIMOB, kemudian terdakwa menghubungi Sdr. WARENG 

menggunakan HP terdakwa dengan nama kontak ”Wr” Nomor : 

087760766770 dan memesan sabu sebanyak 1 (satu) gram tetapi hanya 

ada uang Rp.700.000,- ( tujuh ratus ribu rupiah ) yang sisanya nanti akan 

terdakwa bayar belakangan dan Sdr. WARENG pun setuju.  

 Terdakwa menerima SMS dari Sdr. WARENG dengan nomor 

rekening untuk pembayaran sabu tetapi sudah dihapus dan terdakwa tidak 

ingat nomor rekeningnya, kemudian terdakwa memberikan nomor 

rekening tersebut kepada Sdr. Agus alias Brimob dan uang Rp 700.000,- 

(tujuh ratus ribu rupiah) yang dipinjam untuk ditransferkan kepada Sdr. 

Wareng. Agus alias Brimob mentransfer uang tersebut menggunakan 

ATM BRI milik terdakwa yang dipinjam oleh Sdr. Agus Alias Brimob, 
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kemudian Sdr. Wareng mengirimkan SMS alamat pengambilan sabu yaitu 

”dibelakang SMK YP Colomadu”.  

Terdakwa bersama Sdr. Agus alias Brimob mengambil sabu 

tersebut, kemudian terdakwa dan Sdr. Agus alias Brimob membawa sabu 

tersebut ke tempat tinggal Sdr. Agus alias Brimob, selanjutnya terdakwa 

bersama Sdr. Agus alias Brimob menggunakan Narkotika Golongan I jenis 

sabu tersebut dengan cara botol diberi air putih dan tutupnya diberi lubang 

2 (dua) buah, yang satu dipasang sedotan untuk menghisap dan lubang 

yang satunya dipasang pipet kaca dan diberi sabu yang diambil 

menggunakan sedotan yang ujungnya lancip, kemudian sabu yang ada 

dalam pipet kaca tersebut dibakar menggunakan korek api gas, dengan 

dibakarnya sabu dalam pipet kaca tersebut kemudian mengeluarkan asap 

yang masuk kedalam botol yang berisi air, selanjutnya asap tersebut 

dihisap denganmenggunakan sedotan yang sudah terpasang. 

 Jumat tanggal 27 Oktober 2017 sekira pukul 12.30 WIB terdakwa 

telah ditelpon Sdr. Agus alias Brimob yang meminta tolong untuk 

menurunkan bahan (sabu) sebanyak 1 (satu) gram yang dipesan oleh Sdr. 

Wiliem (DPO). Terdakwa menghubungi Sdr. Wareng untuk memesankan 

sabu sebanyak 1 (satu) gram, kemudian Sdr. Wareng mengirimkan Nomor 

Rekening BNI 0569807041 untuk mentransfer uang pembayaran sabu 

terlebih dahulu sebesar Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), 

kemudian nomor rekening tersebut terdakwa kirimkan kepada Sdr. Agus 
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alias Brimob supaya mentransfer sendiri uang pembayaran sabu 

menggunakan ATM BNI. 

 Sekitar setengah jam terdakwa mendapatkan SMS alamat 

pengambilan sabu dari Sdr. Wareng yaitu “lampu merah SMK BK ke utara 

gapura ke III, dibawah batang pohon ditanam ditandai batu”, di Desa 

Sumber, Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, kemudian terdakwa 

mengirim SMS tersebut kepada Sdr. Agus alias Brimob untuk 

mengambilnya sendiri.  

Setelah sabu diambil oleh Sdr. Agus alias Brimob kemudian 

terdakwa memberi kabar kepada Sdr.Wareng bahwa sabu sudah diambil 

dan selanjutnya terdakwa diajak menggunakan sabu oleh Sdr. Agus alias 

Brimob di kamar tempat tinggalnya Sdr. Agus alias Brimob yang 

dilakukan dengan cara botol diberi air putih dan tutupnya diberi lubang 2 

(dua) buah, yang satu dipasang sedotan untuk menghisap dan lubang yang 

satunya dipasang pipet kaca dan diberi sabu yang diambil menggunakan 

sedotan yang ujungnya lancip, kemudian sabu yang ada dalam pipet kaca 

tersebut dibakar menggunakan korek api gas, dengan dibakarnya sabu 

dalam pipet kaca tersebut kemudian mengeluarkan asap yang masuk 

kedalam botol yang berisi air, selanjutnya asap tersebut dihisap dengan 

menggunakan sedotan yang sudah terpasang. 

Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekitar pukul 07.00 Wib pada saat 

terdakwa sedang tidur di rumah tiba-tiba dibangunkan oleh Ibunya bahwa 

ada teman yang mencari terdakwa, kemudian orang tersebut mengaku dari 
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petugas kepolisian yang langsung menangkap dan mengamankan serta 

menggeledah terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah 

HP merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 08562528222 

didalam saku celana yang terdakwa kenakan, selanjutnya terdakwa 

dipertemukan dengan Sdr. Agus alias Brimob sudah ditangkap terlebih 

dahulu, kemudian terdakwa diminta untuk menunjukan keberadaan Sdr. 

Wareng tetapi terdakwa tidak tahu karena belum pernah bertemu langsung 

dengan Sdr. Wareng. 

Terdakwa bersama Sdr. Agus alias Brimob beserta barang bukti 

dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng untuk diproses lebih lanjut. 

Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri 

Cabang Semarang, BAP No. LAB:1888/NNF/2017 tanggal 31 Oktober 

2017 atas nama terdakwa Arif Wijayanto alias Arif Bin Jumhari, dengan 

kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik 

disimpulkan bahwa: BB-4095/2017/NNF berupa 1 (satu) tube plastik 

berisi urine; adalah mengandung “METAMFETAMINA” terdaftar dalam 

Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. 

3) Tuntutan Jaksa 

a) Menyatakan terdakwa Arif Wijayanto alias Arif bin Jumhari bersalah 

melakukan tindak pidana “Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I 

Jenis Sabu bagi diri sendiri“ sebagaimana diatur dan diancam pidana 
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dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang  Nomor 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika. 

b)  Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Arif Wijayatno alias Arif bin 

Jumhari berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan 

dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar 

terdakwa tetap ditahan. 

c)  Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2. 500,-

(dua ribu lima ratus rupiah). 

4) Putusan Hakim 

a) Menyatakan terdakwa Arif Wijayanto Alias Arif terbukti secara sah dan 

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalah Guna Narkotika 

Golongan I Jenis Sabu bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan 

kedua Pasal 127 ayat (1) a; 

b)  Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana 

penjara selama 10 (sepuluh) bulan.  

c)  Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan 

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 

d) Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rumah Tahanan 

Negara; 

e)  Menetapkan barang bukti berupa : 

(1) 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam No.simcard 

08562528222 

(2) 1 (satu) tube urine, Dirampas untuk dimusnahkan; 
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f)  Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- 

(dua ribu lima ratus rupiah). 

5)  Analisis 

 Kasus dengan Terdakwa bernama Arif Wijayanto alias Arif bin Jumhari 

ini, Majelis Hakim telah memutus bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah 

dan meyakinkan bersalah  melakukan tindak pidana “Penyalah guna 

Narkotika Golongan I bagi diri sendiri“ dengan menjatuhkan pidana selama 

10 bulan. 

Putusan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri 

Semarang ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Terdakwa dalam kasus 

ini telah memenuhi unsur sebagai penyalahguna narkotika golongan 1 bagi 

diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 (1) huruf a Undang- undang 

No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya meliputi  

a)  Setiap Orang; 

b)  Tanpa hak atau melawan hukum; 

c)  Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I Jenis Sabu bagi diri 

sendiri; 

      Pertimbangan hakim dengan menggunakan Pasal 127 ayat (1) a dalam 

menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sudah lengkap karena terdakwa 

memenuhi segala unsur yang terdapat dalam pasal tersebut baik dari segi 

setiap orang, tanpa hak atau melawan hukum serta unsur sebagai 

penyalahguna narkotika golongan I semuanya telah disebutkan dan dijelaskan 

secara lengkap di dalam putusan. 
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      Berkaitan mengenai penjatuhan putusan rehabilitasi kepada pecandu 

dan korban penyalahguna narkotika hakim memiliki suatu pertimbangan yaitu 

“penjatuhan putusan rehabilitasi kepada pecandu dan korban penyalahguna 

narkotika harus memperhatikan fakta-fakta di persidangan serta adanya 

tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum”55. 

            Seharusnya terdakwa harus dijatuhi putusan rehabilitasi oleh hakim 

karena terdakwa mengajukan Surat Keterangan dari PLATO Foundation 

Surabaya (Program Manager Terapi & Rehabilitasi) Nomor: 

01.032/SL/PF/I/2017 tanggal 21 Januari 2017 yang menyatakan bahwa 

Terdakwa ARIF WIJAYANTO adalah benar telah menjalani program rawat 

inap pemulihan adiksi Narkoba dari tanggal 10 Februari 2017 sampai dengan 

tanggal 10 Agustus 2017, Surat keterangan tersebut seharusnya bisa menjadi 

bahan pertimbangan bagi hakim untuk menjatuhkan rehabilitasi kepada 

terdakwa karena surat keterangan tersebut memenuhi ketentuan di dalam 

SEMA. No 4 Tahun 2010. 

      Penerapan hukuman bagi terdakwa dalam kasus ini masih kurang tepat 

karena hakim hanya memberikan hukuman penjara saja selama 10 bulan, 

padahal dalam Pasal 127 ayat (1) mewajibkan hakim untuk memperhatikan 

Pasal 54, 55 dan 103 undang-undang narkotika yang isi ketentuannya hakim 

memiliki pertimbangan untuk memberikan rehabilitasi kepada terdakwa 

apabila terbukti bahwa terdakwa merupakan seorrang pecandu dan korban 

penyalahgunaan narkotika. 

                                                             
55  Wawancara dengan Hakim Dewi Perwitasari di Pengadilan Negeri Semarang pada 

tanggal 21 Agustus 2018 
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      Diketahui bahwa terdakwa ternyata mempunyai surat keterangan 

bahwa terdakwa  pernah menjalankan rehabilitasi dari PLATO Foundation 

Surabaya (Program Manager Terapi & Rehabilitasi) Nomor: 

01.032/SL/PF/I/2017 tanggal 21 Januari 2017 yang menyatakan bahwa 

Terdakwa Arif  Wijayanto adalah benar telah menjalani program rawat inap 

pemulihan adiksi Narkoba dari tanggal 10 Februari 2017 sampai dengan 

tanggal 10 Agustus 2017. 

Walaupun terdakwa sudah pernah menjalani rehabilitasi penggunaan 

narkotika namun terdakwa masih mengulangi perbuatannya tersebut sehingga 

perlu dilakukan upaya rehabilitasi lagi kepada terdakwa agar terdakwa tidak 

mengulangi perbuatannya lagi. Surat keterangan rehabilitasi tersebut 

seharusnya menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan 

rehabilitasi kepada terdakwa karena dalam Pasal 54 Undang-undang No. 35 

Tahun 2009 tentang Narkotika mewajibkan pecandu dan korban 

penyalahguna narkotika untuk menjalani rehabilitasi dan surat keterangan 

rehabilitasi tersebut telah memnuhi ketenutan di dalam SEMA No. 4 Tahun 

2010 dan SEMA No. 3 Tahun 2011 untuk hakim dapat memberikan 

rehabilitasi  karena terdakwa terbukti sebagai seorang pecandu narkotika. 

Berdasarkan putusan pidana narkotika di atas, kemudian ditemukan 

persamaan  dan perbedaan yang akan dijelaskan dalam bentuk tabel sebagai 

berikut: 
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Tabel III.I Persamaan Pada Putusan Pidana Narkotika yang Dijatuhi Rehabilitasi dan Tidak Dijatuhi Hukuman Rehabilitasi 

 

Sumber: Diolah dari direktori putusan mahkamah agung pengadilan negeri semarang tentang narkotika. 

 

REHABILITASI 

 

TIDAK DIREHABILITASI 

 

Putusan No. 279/Pid. 

Sus/2012/PN. Smg 

Putusan No. 283/Pid. 

Sus/2016/PN. Smg 

Putusan No. 121/Pid. 

Sus/2015/PN. Smg 

Putusan No. 76/Pid.  

Sus/2018/PN. Smg 

1. Dakwaan pada kedua putusan rehabilitasi jaksa 

menggunakan dakwaan alternatif. 

2. Kecenderungan pasal yang sering digunakan jaksa 

dalam tuntutannya adalah Pasal 112 ayat (1), dan 

Pasal 127 ayat (1) a UU No 35 tahun 2009 tentang 

Narkotika. 

3. Hakim dalam memutus keseluruhan perkara di atas 

memilih untuk menerapkan Pasal 127 ayat(1) a UU 

No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. 

4. Barang bukti yang ditemukan dari seluruh putusan 

diatas memiliki berat dibawah kualifikasi pada 

ketentuan SEMMA No 4 tahun 2010. 

1. Dakwaan pada kedua putusan yang tidak dijatuhi 

hukuman rehabilitasi tersebut  jaksa sering menggunakan 

dakwaan alternatif. 

2. Kedua putusan yang tidak dijatuhi hukuman rehabilitasi 

hanya diberikan pidana penjara saja oleh hakim 

3. Hakim dalam memutus kedua  perkara di atas memilih 

untuk menerapkan Pasal 127 ayat(1) a UU No 35 tahun 

2009 tentang Narkotika. 

4. Keseluruhan putusan yang tidak direhabilitasi memiliki 

kekuatan hukum yang tetap. 
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Data mengenai persamaan mengenai  putusan yang dijatuhi rehabilitasi di 

atas jaksa penuntut umum menggunakan dakwaan alternatif  dan hakim dalam 

menerapkan putusannya menggunakan Pasal 127 ayat (1) a Undang-undang No. 

35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti yang ditemukan memiliki berat 

dibawah kualifikasi SEMA No. 4 Tahun 2010 , Terdakwa dari kedua putusan 

yang dijatuhi hukuman rehabilitasi di atas menggunakan surat keterangan dari 

dokter/BNN. Jenis narkotika yang digunakan kedua terdakwa termasuk kedalam 

narkotika golongan I Kedua terdakwa di jatuhi hukuman pidana penjara dan 

wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial, putusan tersebut memiliki 

kekuatan hukum tetap. 

 Perbedaan dari putusan yang direhabilitasi diatas adalah tidak semua 

terdakwa di dalam persidangan didampingi oleh penasehat hukum. Hakim juga 

memberikan putusan pidana penjara dengan kurun waktu yang berbeda kepada 

kedua terdakwa, Hanya terdapat satu putusan saja yang diberikan tuntutan 

rehabilitasi oleh Jaksa penuntut umum dan dalam penjatuhan putusan rehabilitasi 

hakim menunjuk dua tempat yang berbeda untuk perawatan rehabilitasi bagi 

terdakwa. 
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Tabel III.II Perbedaan Pada Putusan Pidana Narkotika yang Dijatuhi Rehabilitasi dan Tidak Dijatuhi Hukuman Rehabilitasi 

 

                          

Sumber: Diolah dari direktori putusan mahkamah agung pengadilan negeri semarang tentang narkotika

 

REHABILITASI 

 

TIDAK DIREHABILITASI 

 

Putusan No. 279/Pid. 

Sus/2012/PN. Smg 

Putusan No. 283/Pid. 

Sus/2016/PN. Smg 

Putusan No. 121/Pid. 

Sus/2015/PN. Smg 

Putusan No. 76/Pid. 

Sus/2018/PN. Smg 

1. Menurut kedua putusan yang dijatuhi hukuman 

rehabilitasi di atas tidak semua terdakwa di dampingi 

oleh penasehat hukum. 

2. Pidana kurungan penjara yang diberikan hakim 

kepada terdakwa memiliki kurun waktu yang berbeda. 

3. Hanya ada satu putusan yang diberikan tuntutan 

rehabilitasi oleh jaksa penuntut umum yaitu Putusan 

No. 283/Pid. Sus/2016/PN. Smg 

4.  Tempat yang ditunjuk oleh hakim untuk menjalani 

rehabilitasi berbededa yaitu RSUD Kariadi Kota 

Semarang dan Rumah Damai Cekopo Kecamatan 

Gunung Pati Kota Semarang 

1. Pada putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN.Semarang 

terdakwa mengajukan surat keterangan yang mentakan 

terdakwa pernah direhabilitasi tetapi dalam putusannya 

hakim tidak memberikan rehabilitasi. 

2. Menurut kedua putusan tersebut tidak semua terdakwa di 

dampingi oleh penasehat hukum. 

3. Menurut kedua putusan di atas terdapat terdakwa yang 

dikategorikan sebagai korban penyalahgunaan narkotika 

dan ada yang dikategorikan sebagai pecandu narkotika. 
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Data mengenai persamaan putusan yang tidak dijatuhi putusan rehabilitasi 

di atas memiliki persamaan jaksa penuntut umum menggunakan dakwaan 

alternatif  dan hakim dalam menerapkan putusannya menggunakan Pasal 127 ayat 

(1) a Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kedua terdakwa telah 

menyalahgunakan narkotika golongan I. Terdakwa dari kedua putusan yang tidak 

dijatuhi hukuman rehabilitasi di atas tidak diberi tuntututan rehabilitasi oleh jaksa 

penuntut umum serta kedua terdakwa tidak menggunakan surat keterangan dari 

dokter/BNN. Kedua terdakwa di jatuhi hukuman pidana penjara dan putusan 

tersebut memiliki kekuatan hukum tetap. 

 Perbedaan dari putusan yang tidak dijatuhi rehabilitasi diatas adalah tidak 

semua terdakwa di dalam persidangan didampingi oleh penasehat hukum. Kedua 

putusan di atas terdapat terdakwa yang dikategorikan sebagai korban 

penyalahgunaan narkotika dan ada yang dikategorikan sebagai pecandu narkotika. 

Seorang terdakwa pernah menjalani perawatan rehabilitasi dan mengajukan surat 

keterangan tersebut dalam persidangan. Hakim juga memberikan putusan pidana 

penjara dengan kurun waktu yang berbeda kepada kedua terdakwa.  

B. Hambatan-Hambatan yang Membuat Hakim Tidak  Menjatuhkan Putusan 

Rehabilitasi Kepada Pecandu dan  Korban Penyalahguna Narkotika 

 Terdakwa yang tersandung masalah narkotika terutama yang menjadi 

pecandu dan korban penyalahguna narkotika memanglah sepantasnya diberikan 

rehabilitasi. Kenyataannya memanglah tidak semua terdakwa narkotika yang 

menjadi pecandu dan korban penyalahguna narkotika diberi rehabilitasi karena 

hakim memiliki sebuah kewenangan untuk bisa memberikan putusan rehabilitasi.      
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Kewenangan hakim dalam memberikan putusan rehabilitasi kepada pecandu dan 

korban penyalahguna narkotika tentunya harus memiliki pertimbangan yang tepat 

dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam memberikan 

putusan rehabilitasi. 

Berkaitan mengenai penjatuhan putusan rehabilitasi kepada pecandu dan 

korban penyalahguna narkotika hakim memiliki suatu pertimbangan yaitu 

“penjatuhan putusan rehabilitasi kepada pecandu dan korban penyalahguna 

narkotika harus memperhatikan fakta-fakta di persidangan serta adanya tuntutan 

yang diajukan oleh penuntut umum56”. 

Terdakwa yang dalam tahap penuntutan tidak diberikan tuntutan 

rehabilitasi oleh hakim serta didalam persidangan terdakwa tidak memiliki bukti 

yang cukup sesuai dengan ketentuan di dalam SEMA No. 4 Tahun 2010, maka hal 

tersebut menjadi sebuah hambatan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan 

rehabilitasi kepada terdakwa. 

 Penulis akan melakukan penyajian data mengenai hambatan dalam 

penjatuhan putusan rehabilitasi terhadap 4(empat) putusan tindak pidana narkotika 

yang terdiri dari 2 putusan di rehabilitasi dan 2 putusan tidak direhabilitasi serta 

faktor internal dan faktor eksternal yang menjadi penghambat bagi hakim untuk 

menjatuhkan putusan rehabilitasi kepada terdakwa, berikut ini penyajian datanya: 

 

 

 

                                                             
56  Wawancara dengan Hakim Dewi Perwitasari di Pengadilan Negeri Semarang pada 

tanggal 21 Agustus 2018 
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1. Putusan Rehabilitasi 

a. Putusan Nomor: 279/Pid. Sus/2012/PN. Smg 

Hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi  tentunya juga memiliki 

hambatan dalam pemberian putusan tersebut, pada putusan ini jaksa penuntut 

umum tidak memberikan tuntutan rehabilitasi kepada terdakwa serta barang 

bukti narkotika yang ditemukan penyidik memiliki berat dibawah ketentuan 

yang telah ditetapkan di dalam SEMA No 4 Tahun 2010. Kedua hal tersebut 

menjadi faktor yang menghambat hakim dalam pemberian rehabilitasi, 

sehingga hakim harus menemukan fakta baru di dalam persidangan berupa 

surat keterangan dari dokter yang diajukan oleh terdakwa sehingga hakim 

dapat menjatuhkan putusan rehabilitasi. 

b. Putusan Nomor: 283/Pid. Sus/2016/PN. Smg 

Hakim pada putusan tersebut memiliki hambatan berupa barang bukti 

narkotika yang ditemukan penyidik memiliki berat dibawah ketentuan yang 

telah ditetapkan di dalam SEMA No 4 Tahun 2010 barang bukti tersebut 

berupa 2 (dua) paket sabu seberat 0, 291 gram sedangkan ketentuan dalam 

SEMA No 4 Tahun 2010 menetapkan barang bukti berupa narkotika jenis 

sabu harus seberat 5 (lima) gram untuk bisa dijatuhi putusan rehabilitasihal 

tersebut menjadi faktor yang menghambat hakim dalam pemberian 

rehabilitasi, sehingga hakim harus menemukan fakta baru di dalam 

persidangan berupa tuntutan rehabilitasi dari penuntut umum serta surat 

keterangan dari BNN yang diajukan oleh terdakwa sehingga hakim dapat 

menjatuhkan putusan rehabilitasi. 
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Berikut ini pembahasan mengenai Faktor Internal dan Faktor Eksternal yang 

menjadi hambatan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan rehabilitasi: 

1) Faktor Internal 

Faktor internal hakim dalam memutus suatu perkara pidana berasal 

dari dalam diri hakim itu sendiri, tentunya hal tersebut berasal dari 

keyakinan hakim dalam memutus suatu perkara pidana. Keyakinan 

hakim tersebut dapat timbul berdasarkan bukti-bukti yang terjadi dalam 

persidangan berkaitan dengan pemberian rehabilitasi kepada pecandu dan 

korban penyalahguna narkotika. 

Fakta yang ditemukan dipersidangan untuk memberikan rehabilitasi 

kepada pecandu dan korban penyalahguna narkotika dapat berupa hasil 

pemeriksaan laboratorium yang menunjukan bahwa terdakwa positif 

menggunakan narkotika, barang bukti yang ditemukan cukup serta  

adanyasurat keterangan dari dokter ataupun dari BNN hal tersebut 

sangatlah penting untuk dipenuhi karena merupakan syarat yang 

ditentukan di dalam SEMA No. 4 tahun 2010. Tidak terpenuhinya 

ketentuan tersebut didalam persidanagan tentunya membuat hakim tidak 

bisa memberikan putusan rehabilitasi kepada pecandu dan korban 

penyalahguna narkotika karena tidak memenuhi ketentuan di dalam 

SEMA No 4 Tahun 2010. 

 Fakta-fakta dalam persidangan menjadi faktor yang sangat penting 

dalam pemberian putusan rehabilitasi karena dapat menjadi pertimbangan 

dalam diri hakim serta memperkuat keyakinan hakim dalam memutus 
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rehabilitasi kepada terdakwa, namun sebaliknya apabila fakta-fakta yang 

ditemukan dipersidangan kurang menukungmaka hakim tidak bisa 

memberikan putusan rehabilitasi  karena hakim tidak memiliki 

pertimbangan yang cukup kuat dalam diri hakim untuk memberikan 

putusan rehabilitasi kepada terdakwa. 

2) Faktor Eksternal 

Faktor eksternal merupakan faktor yang timbul dari luar diri 

hakim. Berkaitan dengan pemeberian rehabilitasi kepada pecandu dan 

korban penyalahguna narkotika faktor tersebut bisa terjadi karena adanya 

intervensi dari pihak lain. Intervensi dari pihak lain ini bisa timbul dari 

pihak yang ikut dalam perkara ini, hal tersebut bisa mempengaruhi 

keputusan hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi. Intervensi 

tersebut bisa timbul dari pendapat jaksa hal tersebut dikarenakan 

Tuntutan dari Jaksa/Penuntut umum juga sangat penting dalam 

pemberian rehabilitasi kepada terdakwa, apabila jaksa dalam 

dakwaannya tidak memberikan tuntutan rehabilitasi kepada pecandu 

maka hakim tidak bisa langsung memberikan putusan rehabilitasi kepada 

terdakwa karena hakim harus melihat bukti yang ditemukan dalam 

persidangan untuk memastikan bahwa terdakwa berhak mendapatkan 

putusan rehabilitasi dari hakim. 
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2. Putusan Tanpa Direhabilitasi 

a. Putusan Nomor: 121/Pid. Sus/2015/PN. Smg 

Hakim pada putusan tersebut  memiliki hambatan dalam 

menjatuhkan rehabilitasi berupa tidak adanya tuntutan rehabilitasi yang 

diajukan oleh jaksa penuntut umum serta didalam persidangan terdakwa 

tidak memiliki surat keterangan dari dokter, selain itu barang bukti yang 

ditemukan penyidik tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan di dalam 

SEMA No. 4 Tahun 2010 yaitu hanya terdapat 3 (tiga) butir ekstasi 

sedangkan di dalam ketentuan SEMA No. 4 Tahun 2010 barang bukti 

ekstasi harus berjumlah 8 (delapan) butir untuk bisa menjatuhkan 

rehabilitasi kepada terdakwa. Faktor tersebutlah yang menghambat 

hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi kepada pecandu dan 

korban penyalahguna narkotika. 

b. Putusan Nomor : 76/Pid. Sus/2018/PN. Smg 

 Hakim dalam menjatukan puusan rehabilitasi memiliki hambatan 

berupa tidak adanya tuntutan rehabilitasi yang diajukan oleh jaksa 

penuntut umum serta barang bukti yang ditemukan penyidik tidak 

memenuhi ketentuan yang ditetapkan di dalam SEMA No 4 Tahun 2010 

yaitu hanya terdapat 1 (satu) gram sabu  sedangkan di dalam ketentuan 

SEMA No 4 Tahun 2010 barang bukti ekstasi harus berjumlah 5 (lima) 

gram sabu untuk bisa menjatuhkan rehabilitasi kepada terdakwa. Faktor 

tersebutlah yang menghambat hakim dalam menjatuhkan putusan 

rehabilitasi kepada pecandu dan korban penyalahguna narkotika. 
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 Berikut ini pembahasan mengenai Faktor Internal dan Faktor 

Eksternal yang menjadi hambatan bagi hakim untuk menjatuhkan 

putusan rehabilitasi: 

1) Faktor Internal 

Faktor internal yang menjadi hambatan bagi hakim dalam 

menjatuhkan putusan rehabilitasi kepada pecandu dan korban 

penyalahguna narkotika adalah bukti-bukti dalam persidangan yang 

tidak terpenuhi. Persyaratan mengenai bukti yang cukup dalam 

pemeberian rehabilitasi diatur dalam SEMA No. 4 Tahun2010 apabila 

terdakwa tidak memenuhi ketentuan dalam SEMA  tersebut maka 

hakim tidak bisa menjatuhkan putusan rehabilitasi kepada terdakwa 

karena bukti yang ditemukan hakim dalam persidangan kurang 

lengkap. 

2) Faktor Eksternal 

 Faktor eksternal ynag menjadi hambatan bagi hakim dalam 

menjatuhkan putusan rehabilitasi adalah tidak adanya tuntutan 

rehabilitasi dari jaksa penuntut umum serta tidak adanya peraturan 

pelaksanaan terhadap penjatuhan putusan rehabilitasi. Tidak adanya 

peraturan pelaksanaan tersebut membuat hakim dalam menjatuhkan 

putusan rehabilitasi harus memperhatikan ketentuan di dalam SEMA 

No. 4 Tahun 2010 yang pemenuhan ketentuannya masih sulit dipenuhi 

oleh banyak pecandu dan korban penyalahguna narkotika yang 
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mengakibatkan hakim tidak bisa menjatuhkan putusan rehabilitasi 

kepada terdakwa.  

       Hambatan terhadap penjatuhan putusan rehabilitasi oleh hakim 

diakibatkan oleh beberapa faktor yang pertama adalah faktor internal yang 

timbul dari keyakinan hakim dan bukti-bukti dalam persidangan apabila 

bukti yang diterima oleh hakim di persidangan kurang mencukupi maka 

keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi akan berkurang 

sehingga hakim tidak memiliki pertimbangan yang cukup untuk 

menjatuhkan putusan rehabilitasi kepada terdakwa.  

       Faktor yang kedua adalah faktor eksternal yang dipengaruhi oleh 

pemberian tuntutan oleh jaksa serta tidak adanya atauran pelaksanaan 

rehabilitasi yang membuat hakim tidak memiliki pertimbangan yang cukup 

dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban 

penyalahguna narkotika sehingga hakim perlu melihat fakta-fakta yang 

terjadi dalam persidangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 


