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                                                           BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian kami penulis menyimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Pemberian putusan rehabilitasi oleh hakim sangat ditentukan oleh fakta-

fakta yang terjadi dalam persidangan serta tuntutan pidana yang diajukan 

oleh penuntut umum dan kesemuanya itu harus berpedoman dengan syarat 

yang telah ditentukan dalam SEMA No. 4 Tahun 2010.  Pecandu dan 

korban penyalahguna narkotika tersebut dapat memenuhi kualifikasi dalam 

SEMA No. 4 Tahun 2010  maka pecandu dan korban penyalahguna 

narkotika tersebut berhak untuk mendapatkan putusan rehabilitasi oleh 

hakim, namun sebaliknya apabila pecandu dan korban penyalahguna 

narkotika tidak memenuhi kualifikasi dalam SEMA No. 4 Tahun 2010 

maka hakim tidak akan memberikan putusan rehabilitasi hal tersebut 

dikarenakan kewenangan hakim dalam memberikan rehabilitasi sangat 

berpedoman dalam ketentuan yang terdapat dalam SEMA No. 4 tahun 

2010. 

2. Hambatan yang dimiliki hakim untuk memberikan putusan rehabilitasi 

terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal keduanya tentu saling 

berkaitan karena dapat menjadi pertimbangan bagi hakim untuk 

memberikan rehabilitasi. Faktor internal tersebut dapat ditemukan dari 

fakta-fakta yang terjadi di dalam persidangan, apabila fakta yang 
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ditemukan di dalam persidangan kurang maka hakim tidak bisa 

memberikan putusan rehabilitasi kepada terdakwa, sedangkan faktor 

eksternalnya adalah tuntutan yang diajukan oleh jaksa/penuntut umum, 

apabila penuntut umum tidak memberikan tuntutan rehabilitasi kepada 

terdakwa maka hakim tidak bisa langsung memberikan rehabilitasi kepada 

terdakwa melainkan hakim perlu memperhatikan fakta-fakta yang 

ditemukan dalam persidangan untuk menentukan terdakwa layak atau 

tidak diberikan putusan rehabilitasi. 

B. Saran 

1. Perihal mengenai pemberian putusan rehabilitasi oleh hakim, sebaiknya 

Jaksa/Penuntut Umum dalam surat dakwaan perlu memberikan tuntutan 

rehabilitasi kepada pecandu dan korban penyalahguna narkotika. 

2. Pemerintah perlu memberikan perawatan rehabilitasi di dalam LAPAS 

kepada pecandu dan korban penyalahguna narkotika yang tidak diberikan 

putusan rehabilitasi dan hanya diberikan pidana penjara agar setelah keluar 

dari penjara pelaku tidak menggunakan narkotika lagi  

3. Pemerintah perlu mengeluarkan peraturan pelaksanaan terhadap Pasal 54 

Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika agar pemberian 

rehabilitasi kepada pecandu dan korban penyalahguna narkotika lebih 

terjamin kepastiannya. 

 

 

 

 


