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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Indonesia adalah negara berkembang yang pada saat ini sedang 

gencar-gencarnya melakukan pembangunan baik pada bidang infrastruktur, 

sumber daya manusia, bidang kesehatan dan teknologi yang dimana 

pembangunan ini berguna bagi semua masyarakat Indonesia. Guna mencapai 

pembangunan itu Indonesia menerapkan ide-ide dan filosofi yang ada 

didalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan dalam mencapai 

pembangunan yang berkeadilan, kepastian hukum tanpa diskriminasi, dan 

perlindungan yang sama bagi semua masyarakat Indonesia. 

Berbagai upaya konkret yang dilakukan pemerintah Indonesia salah 

satu contohnya adalah pemberantasan peredaran narkotika ilegal di wilayah 

Indonesia. Peredaran narkoba ilegal sendiri di Indonesia sangat meresahkan 

setidaknya pada periode Januari sampai dengan Desember 2017 telah 

diungkap 46.537 kasus narkoba dimana dalam kasus tersebut telah diamankan 

58.365 orang tersangka kasus narkoba. kasus-kasus tersebut terdapat berupa 

barang bukti shabu 4,71 ton, ganja 151,22 ton dan ekstasi 2.940.748 butir 

atau 627,84 kilogram1. 

Peredaran Narkotika ilegal sangat merugikan negara, karena dengan 

banyaknya jumlah narkotika ilegal justru dapat terjadi penyalahgunaan 

                                                             
1NN, Press Release akhir tahun 2017 kerja Bersama perang melawan Narkoba, Badan Narkotika 

Nasional,http://www.bnn.go.id/_multimedia/document/20180208/press_release_akhir_tahun_2017

_fin-20180208110427.pdf 
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narkotika yang berdampak pada meningkatnya tindak pidana kejahatan yang 

dilakukan seseorang. Hal ini bisa terjadi karena peredaran narkotika yang 

bebas dan tidak didasarkan pada ilmu pengetahuan ilmu pengetahuan dan 

kesehatan dapat menyebabkan kerusakan pada pikiran. Hal ini menyebabkan 

orang tidak dapat berpikir dengan sehat terhadap perbuatan yang akan 

dilakukan.Guna mencegah peredaran narkoba ilegal maka negara-negara 

bersepakat untuk menyelenggarakan konvensi-konvensi yang membahas 

tentang peredaran narkoba ilegal yang bersifat transnasional yang melanda 

berbagai negara. 

Penyelenggaran konvensi internasional pertama yang mengatur 

tentang narkotika adalah the Hague Opium Convention 1912 dan selanjutnya 

bertuturut-turut adalah the Ganeva Opium Convention 1925, the Geneva 

Convention for Limiting the Manufacture and Regulating the Distribution 

Narcotic Drugs 1931, the Convention for the Suppression of the Illict Traffic 

in DangerousDrugs 1936, Single Convention on Narcotic Drugs 1961, 

sebagaimana diubah dengan Protokol 1972, dan Convention on Psychotropic 

Substances 1971 Konvensi Narkotika (dan Psikotropika) terbaru ialah 

konvensi Wina 1988. Konvensi yang penting dalam pengaturan internasional 

adalah konvensi tunggal narkotika dan pskikotropika 1961 dan konvensi wina 

1988. Indonesia baru menandatangani konvesi ini pada tanggal 25 maret 

19722.  

                                                             
2Romli Atmasasmita, 1997, Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana 

Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal 53-54 
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Tujuan konvensi itu sendiri adalah memudahkan pengawasan 

terhadap narkotika ilegal, menjalin kerjasama bilateral dan multilateral dalam 

rangka penegakan hukum tentang pemberantasan narkotika . Hal ini dianggap 

penting mengingat yurisdiksi pada setiap negara berbeda-beda. sehingga 

apabila ada pengedar atau bandar narkotika yang mengedarkan narkotika 

ilegal di teritorial suatu negara maka dapat diketahui hukum mana yang 

dipakai dan tidak menimbulkan sengketa internasional dalam pemecahan 

masalahnya.  

Adapun kerjasama  bilateral  Indonesia  dalam upaya menanggulangi 

kejahatan narkoba telah dilaksanakan sebanyak 8 kali. Kerjasama tersebut 

antara lain dengan Iran, Philipina, Korea Selatan, Australian Federal Police, 

Timur Leste, Meksiko, Republik Rakyat Cina  dan Peru3. 

Selain itu Indonesia juga melakukan kerjasama multilateral  dengan 

bergabung dalam United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC), 

International Criminal Police Organization (ICPO-Interpool) dan ASEAN 

Senior Officials on Drugs Matters4. Posisi Indonesia dengan tergabung dalam 

organisasi ini akan  membantu mempermudah pemberian informasi terhadap 

perkembangan narkotika ilegal. 

Hal ini juga dimaksudkan guna mempersempit ruang peredaran 

narkotika ilegal yang bisa menyetuh berbagai aspek baik kalangan yang 

miskin maupun kaya, hingga dewasa dan anak-anak yang terlibat baik sebagai 

                                                             
3 M. Ali Zaidan dan Yuliana Yuli W,  “Peran Indonesia dalam Penanggulangan Narkotika”, 

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta. Vol. 2 No. 2, Desember 

2015, hlm 194 
4 ibid 
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pelaku, pemakai dan pengedar narkotika. Upaya pencegahan ini perlu 

dilakukan mengingat peredaran dari tahun ke tahun semakin meningkat. 

Selain itu Dalam peredaran narkotika saat ini juga sering melibatkan warga 

negara asing baik sebagai pengguna, pengedar atau bandar narkotika dimana 

para pelaku ini mengicar negara-negara berkembang seperti Indonesia 

sebagai pasar utama dalam mengedarkan narkotika. 

Mengingat bahwa narkotika termasuk ke dalam kejahatan luar biasa 

(extra ordinary crime) maka selain mengacu pada konvensi internasional, 

Indonesia juga membuat hukum nasional yang mengatur narkotika yaitu 

Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain membuat 

Undang-Undang sebagai upaya perlindungan dan pencegahan bahaya 

narkoba. Pemerintah juga memiliki Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional 

yang berfungsi melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap bandar, 

kurir dan pengedar narkotika ilegal. Selain itu Kepolisian dan juga Badan 

Narkotika Nasional juga turut serta melakukan upaya preventif dengan 

melakukan sosialisasi bahaya narkotika.  

Pemberantasan narkotika di Indonesia merupakan amanah dari 

Undang-Undang Dasar 1945 yang terdapat pada Pembukaan dimana terdapat 

pesan pada pemerintah Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia 

dan mencerdaskan kehidupan bangsa itu artinya adalah bahwa pemerintah 

harus hadir dalam setiap upaya pemberantasan narkotika yang dimana 

narkotika  merupakan musuh utama bangsa Indonesia. Undamg-Undang 

Dasar 1945 ini juga merupakan jaminan akan penegakan hukum yang 
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berkeadilan yang ingin dibentuk guna kepentingan bersama atas bahaya dari 

narkoba yang beredar di wilayah Indonesia. 

Meningkatnya peredaran narkotika belakangan ini sering disebabkan 

oleh permintaan atas narkotika yang meningkat dimana pengguna 

menganggap bahwa dengan mengkonsumsi zat adiktif dapat menjanjikan 

ketenangan dan ketentraman hidup sehingga para pengguna kecanduan dan 

berdampak pada meningkatnya para pengedar narkotika ilegal. Para pengedar 

ini mencari cara untuk mengelabuhi hukum yang ada demi mendapatkan 

keuntungan yang besar. Hal ini dapat kita lihat seperti kasus yang terjadi di 

Semarang dimana Polrestabes Semarang menangkap kurir narkotika dengan 

barang bukti 200 gram. Kurir narkotika bernama EP ditangkap saat akan 

mengirimkan pesanan. Tersangka mengaku mendapat perintah misterius dari 

orang yang disebut dengan kode 112, dimana tersangka bertugas mengambil 

paket dan memecahkan ke dalam paket kecil-kecil dan disuruh meletakkan di 

tempat yang ditentukan. setelah itu tersangka mendapatkan upah 1 juta setiap 

100 gram yang diedarkan5 . 

Pidana bagi kurir sendiri diatur dalam Pasal 114, 119, dan 124 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selengkapnya 

Pasal 114 ayat (1) berbunyi:   

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk 

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual 

beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana 

dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling 

singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan 

                                                             
5 I.C.Senjaya, Kurir 200 gram Sabu-Sabu diSemarang ditangkap, www antaranews . com/ 

detail/kurir-200-gram-sabu-sabu-di-semarang-ditangkap.html diakses pada tanggal 18 september 

2017 pukul 20.02 Wib 
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pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) 

dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)6. 

Selanjutnya pengaturan dalam Pasal 119 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi sebagaimana berikut: 

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk 

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, 

menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan 

pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua 

belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 

(delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 

(delapan miliar rupiah)7. 

Adapun ketentuan dalam Pasal 124 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi:  

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk 

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, 

menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan 

pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 

(sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 

(enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima 

miliar rupiah)8. 

Penegakan hukum terhadap kurir narkotika sangat penting mengingat 

kurir narkotika merupakan kunci sukses terjadinya transaksi narkotika yang 

dilakukan antara penjual dan pembeli, sehingga perlu adanya upaya hukum 

yang tegas untuk menindak setiap kurir narkotika. Pentingnya penegakan 

hukum terhadap kurir narkotika sangat akan berpengaruh terhadap peredaran 

narkotika yang ada di wilayah Indonesia, karena semakin sedikit kurir yang 

ada maka akan semakin sempit pergerakan narkotika itu. Berdasarkan uraian 

diatas, maka Penulis tertarik untuk mengangkat skripsi dengan judul 

                                                             
6Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 
7Pasal 119 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 
8Pasal 124 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 
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“Penerapan Sanksi Pidana bagi Kurir Narkotika  (Studi Kasus di 

Pengadilan Negeri Semarang)” 

B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas maka Penulis merumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana bagi kurir Narkotika di 

Pengadilan Negeri Semarang? 

2. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi dasar pertimbangan Hakim 

dalam menerapkan sanksi pidana bagi kurir Narkotika di Pengadilan 

Negeri Semarang? 

3. Apakah hambatan-hambatan yang dialami oleh Hakim dalam 

menerapkan sanksi pidana bagi kurir Narkotika di Pengadilan Negeri 

Semarang? 

C. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap kurir narkotika di 

Pengadilan Negeri Semarang; 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan 

hakim dalam menerapkan sanksi pidana bagi kurir narkotika di 

Pengadilan Negeri Semarang; dan 

3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dialami oleh hakim 

dalam menerapkan sanksi pidana bagi kurir narkotika di Pengadilan 

Negeri Semarang. 
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D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat akademis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan 

dalam bidang ilmu hukum, khususnya mengenai hukum pidana tentang 

penerpan sanksi pidana bagi kurir narkotika. 

2. Manfaat praktis  

a. Bagi masyarakat 

Agar masyarakat mendapatkan informasi dan dapat berperan aktif 

dalam pemberantasan narkotika ilegal dengan cara melaporkan apabila 

ada seseorang yang terlibat dalam peredaran narkotika baik sebagai 

kurir, pemakai atau bandar narkotika. 

b. Bagi aparat penegak hukum  

Agar para penegak hukum dapat menindak tegas para pengedar, 

pemakai dan bandar narkotika yang mengedarkan narkotika ilegal 

tanpa adanya kompromi, mengingat peredaran narkotika harus di 

basmi secara tuntas. 

E. Metode Penelitian 

Kata metodologi memiliki beberapa pengertian, diantaranya logika 

dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian serta 

sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Atas beberapa pengertian itu, 

dapat dikatakan metode penelitian adalah sarana pokok dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, oleh karena itu 
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penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, 

metodologis dan konsisten9. 

Penelitian hukum untuk menjawab pertanyaan akademik dibagi 

menjadi 2 (dua), dimana penelitian hukum  untuk menjawab pertanyaan 

akademis terdiri dari penelitian hukum normatif dan empiris: 

1. Penelitian hukum normatif meliputi penelitian terhadap asas-asas 

hukum, sistematika, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan  

perbandingan hukum  

2. Penelitian hukum sosiologis atau empiris terdiri dari penelitian hukum 

terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian hukum 

terhadap efektivitas atau bekerjanya hukum dalam masyarakat10. 

Berdasarkan penjelasan di atas, Penulis menggunakan jenis penelitian 

hukum empiris dengan pendekatan kualitatif untuk melihat realitas 

penerapan sanksi pidana terhadap kurir narkotika, faktor-faktor yang 

menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi pidana bagi 

kurir narkotika, dan hambatan-hambatan yang dialami oleh hakim dalam 

menerapkan sanksi pidana bagi kurir narkotika di Pengadilan Negeri 

Semarang. 

1. Metode Pendekatan 

Metode yang akan digunakan oleh Penulis adalah metode 

kualitatif. Metode ini memerlukan penetapan objek atau subjek 

penelitian dengan memberi penjelasan subjektif kemudian diteliti 

                                                             
9Zainuddin Ali, 2010, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, hal 17 
10 Ibid hal 22 
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secara spesifik dengan batasan-batasan yang cukup jelas11.  Analisis 

kualitatif dapat dilakukan bila data yang terkumpul bukanlah terdiri 

dari angka-angka yang dapat dianalisis secara statistik atau matematis, 

melainkan tertuju kepada objek yang akan diteliti dengan 

memperhatikan alasan objektif dan subjektif.  

Pengertian penelitian kualitatif di sini memusatkan perhatiannya 

pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan 

gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang 

dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan 

kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh 

gambaran mengenai pola-pola yang berlaku12. 

2. Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. 

Penelitian ini bersifat deskriptif karena Peneliti akan memberikan 

gambaran mengenai penerapan sanksi, pertimbangan hakim dan 

hambatan-hambatan yang ditemui Hakim dalam memutus perkara 

kurir narkotika yang terdapat di pengadilan Negeri Semarang. Putusan 

dan hasil wawancara akan dianalisis apakah sudah sesuai dengan 

ketentuan hukum yang mengaturnya, terutama peraturan perundang-

undangan. 

3. Objek Penelitian 

                                                             
11Petrus Soerjowinoto dkk, 2014, Metode Penulisan Karya Hukum, Semarang: Fakultas Hukum 

dan Komunikasai Universitas Katolik Soegijapranata, Hal 10 
12Burhan Ashshofa, 2013,  Metode Penelitian hukum , Cetakan Ketujuh, Jakarta: Rineka Cipta, hal 

20-21 
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Objek penelitian dalam penelitian ini adalah seluruh informasi 

yang berkaitan dengan penerapan sanksi pidana bagi kurir narkotika di 

Pengadilan negeri Semarang. Adapun elemen penelitiannya adalah:  

a. Perkara nomor 452/pid.sus/2018/PN Semarang 

b. Perkara nomor 484/ pid.sus/2018/PN Semarang 

c. Hakim  

d. Peraturan perundang-undangan yang meliputi Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 

8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan KUHP. 

4. Lokasi penelitian  

Lokasi penelitian dilakukan di kota semarang. Peneliti 

melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Semarang yang bertempat 

di Jl. Siliwangi No 512, Kembangarum, Semarang Barat, Kota 

Semarang. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Mengingat penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum 

empiris dengan pendekatan kualitatif, maka penelitian lebih 

menekankan pada pengumpulan dan penyajian data primer yang 

dilengkapi dengan kajian data sekunder. Data primer adalah data yang 

didapat dengan melakukan studi lapangan dengan teknik wawancara 

langsung dan mendalam dengan narasumber yang ditunjuk, sedangkan 

data sekunder adalah data yang pengumpulannya dilakukan melalui 

studi kepustakaan.    
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a. Studi Lapangan  

 Studi lapangan adalah salah satu metode pengumpulan data 

yang tujuannya untuk mendapatkan data primer. Data primer 

diperoleh peneliti melalui wawancara. Wawancara adalah bentuk 

pengumpulan data dengan cara berkomunikasi dengan orang yang 

bersangkutan13. Teknik ini digunakan karena jumlah narasumber 

relatif terbatas. 

 Sebelum melakukan wawancara, Penulis telah menyiapkan 

pedoman pertanyaan. Pedoman ini nantinya akan digunakan 

selama proses wawancara, namun pertanyaan dapat berkembang 

sesuai jalannya wawancara. Narasumber yang akan terlibat dalam 

proses wawancara adalah Peneliti dan Hakim di Pengadilan Negeri 

Semarang yang memutus kasus narkotika yang ditunjuk oleh 

Pengadilan Negeri Semarang sebagai narasumber penelitian. 

b. Studi Kepustakaan  

 Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data 

dengan menggunakan dan mempelajari isi buku-buku, undang-

undang, jurnal-jurnal di bidang hukum terkait dengan masalah 

yang diangkat. Adapun studi pustaka akan dilakukan terhadap 

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 

 Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam sebuah 

penelitian karena sebagai sumber dari penelitian hukum. Fungsi 

                                                             
13 Soerjono Soekanto, 2010, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Press,Hal 12 dan 220. 
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dari bahan hukum yaitu menemukan jawaban atas isu hukum yang 

sedang digali14.  Bahan hukum, dapat dibedakan menjadi bahan 

hukum primer (primary source), bahan hukum sekunder 

(secondary source) dan bahan hukum tersier (tertiary source). 

1) Bahan Hukum Primer 

 Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang isinya 

mengikat karena dikeluarkan pemerintah contohnya berbagai 

peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan 

traktat15 Bahan-Bahan hukum primer juga merupakan 

informasi dari sumber pertama. Bahan hukum primer yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

b) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, tentang Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

c) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman 

d) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

2) Bahan Hukum Sekunder  

Bahan hukum sekunder bahan yang isinya membahas 

bahan hukum primer seperti buku, artikel, laporan penelitian 

berbagai karya tulis ilmiah lainnya.16. Bahan hukum sekunder 

                                                             
14Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi, 2015, Penelitian Hukum (Legal Research), Jakarta: 

Sinar Grafika, Hal 48. 
15Burhan Ashshofa, 2004, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT Rineka Cipta, hal 103 
16Ibid 103-104. 
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yang digunakan dalam penelitian ini berguna untuk 

memberikan dukungan penjelasan tentang bahan hukum 

primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan Penulis adalah 

a) Buku-buku literatur yang terkait dengan penerapan sanksi 

pidana bagi kurir narkotika. 

b) Jurnal-jurnal hukum yang berhubungan dengan penerapan 

sanski pidana bagi kurir narkotika. 

3) Bahan Hukum Tersier  

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang bersifat 

menunjang bahan primer dan sekunder17.  Bahan hukum tersier 

yang digunakan adalah Kamus Bahasa Indonesia, Kamus 

Hukum, serta Kamus Bahasa Inggris apabila dibutuhkan dapat 

juga data yang bersumber dari internet yang dianggap relevan 

dan dapat dipertanggungjawabkan apabila dibutuhkan. 

6. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data 

Semua data yang didapat oleh Penulis selama melakukan 

penelitian akan dikumpulkan kemudian ditelaah dan diperiksa 

kebenaran datanya (proses editing). Data yang relevan dengan tema 

penelitian akan digunakan, sedangkan yang tidak relevan tidak akan 

digunakan atau akan diabaikan.  Bilamana data dirasa kurang, maka 

Penulis akan berupaya menambah data yang baru dan relevan. Tujuan 

dari menelaah data dan memeriksa data adalah menampilkan data 

                                                             
17Amiruddin dan H Zainal Asikin, 2010, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, Hal 32. 
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yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data-data ini nantinya 

disusun secara sistematis berbentuk uraian-uraian. 

7. Metode Analisis Data  

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yang 

dilakukan terhadap sumber data primer dan data sekunder sekunder. 

Analsis dilakukan baik terhadaap isi dari peraturan perundang-

undangan, putusan pengadilan, dan hasil wawancara yang dilakukan 

dengan narasumber. Undang-undang yang ditelaah meliputi isi hukum 

positif dengan tujuan menentukan isi atau makna aturan hukum yang 

dijadikan rujukan dalam menyelesaikan masalah hukum18.  

F. Sistematika Penulisan 

Berdasarkan latar belakang penelitian dan perumusan masalah 

sistematika skripsi dijelaskan sebagai berikut: 

BAB I adalah pendahuluan berisi latar belakang,rumusan masalah, 

pematasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitiaan, metode penelitian 

dan sistematika Penulisan. 

BAB II adalah Bab Tinjauan Pustaka yang menguraikan bahan 

pustakaserta teori-teori guna mendukung penelitian ini meliputi pengertian 

tindak pidana, berlakunya hukum pidana menurut ruang dan tempat, unsur-

unsur tindak pidana, pengertian sanksi pidana, jenis-jenis sanksi pidana, 

pengertian narkotika, jenis-jenis dan penggolongan narkotika, pengertian 

kurir narkotika, dimensi penegakan hukum narkotika berdasarkan Undang-

                                                             
18 H Zainudin Ali, op.cit., Hal 107. 
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Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, alat bukti dalam 

pembuktian narkotika, penerapan sanksi bagi kurir narkotika, kendala-

kendala yang dialami oleh aparat penegak hukum dalam memberantas kurir 

narkotika, kemandirian hakim dalam memutus perkara, faktor-faktor yang 

berpengaruh dalam proses pembuatan putusan hakim, jenis-jenis putusan 

pengadilan. 

BAB III adalah bab Bab Hasil Penelitian dan Pembahasan yang berisi 

penerapan sanksi pidana bagi kurir narkotika, faktor-faktor yang menjadi 

dasar pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi pidana bagi kurir 

narkoba dan hambatan-hambatan yang dialami oleh Hakim dalam 

menerapkan sanski pidana bagi kurir narkotika . 

Bab IV adalah Bab Penutup yang berisi kesimpulan dan saran Penulis 

terhadap permasalahan yang diangkat. 

 

 

 

 

 

 

 

 


