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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Profil Pengadilan Negeri Semarang 

 

Pengadilan Negeri Semarang merupakan salah satu pelaksana 

kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum yang terletak di jalan 

Siliwangi No.512, Kembangarum, Semarang Barat., Kota Semarang, Jawa 

Tengah 50146. Pengadilan Negeri Semarang masuk dalam wilayah hukum 

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, dengan luas wilayah kurang lebih 371,52 

Km2 yang terdiri dari 16 (enam belas) kecamatan dan 177 (seratus tujuh 

puluh tujuh) kelurahan. 

Tugas pokok Pengadilan Negeri Semarang adalah sebagai berikut : 

1. Mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya 

sesuai dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang 

Kekuasaan Kehakiman. 

2. Menyelenggarakan Administrasi Perkara dan Administrasi Umum 

lainnya 

Pengadilan Negeri Semarang tidak hanya berfungsi sebagai 

peradilan umum yang menangani perkara perdata dan pidana, tetapi juga 

memiliki pengadilan-pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan 

peradilan umum. Hal tersebut dimungkinkan berdasarkan pasal 15 

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman : 

Pengadilan Khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan 

peradilan. Pada Pengadilan Negeri Semarang terdapat dua Pengadilan 
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khusus, yaitu Pengadilan Niaga dan Pengadilan Hubungan Industrial. 

Setiap pengadilan khusus ini memiliki kompetensi absolute dan relative 

untuk mengadili perkara berdasarkan Undang-Undang yang 

membentuknya.53 

Gambar 3.1 Pengadilan Negeri Semarang 

 

Sumber Data : Data Primer berupa foto yang diolah Peneliti 

Pengadilan Negeri Semarang Memiliki Visi dan Misi: adapun 

bunyi dari Visi Pengadilan Negeri Semarang yaitu “ Mengutamakan 

pelayanan publik di bidang pelayanan hukum dan keadilan yang 

berintegritas dalam rangka menuju akreditas ”sedangkan misi dari 

Pengadilan Negeri Semarang yaitu “ Mengoptimalkan pelayanan publik di 

bidang penegakan hukum dan keadilan di wilayah hukum Pengadilan 

Negeri Semarang”.54 

                                                             
53http://www.pn-

semarangkota.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=48&lang=id 

diakses pada hari kamis 20 Desember 2018 Pukul 21.00 
54Ibid  

http://www.pn-semarangkota.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=48&lang=id
http://www.pn-semarangkota.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=48&lang=id
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 Pengadilan Negeri Semarang Memiliki 6 ( enam ) ruang sidang 

yang dapat digunakan untuk menggelar persidangan baik perkara pidana, 

perdata, niaga dan perkara-perkara yang melibatkan anak. 

Daftar ruang sidang Pengadilan Negeri Semarang : 

1. Ruang Sidang Utama  

2. Ruang Sidang I 

3. Ruang Sidang II 

4. Ruang Sidang III 

5. Ruang Sidang Niaga I 

6. Ruang Sidang Niaga II 

Adapun Struktur organisasi Pengadilan Negeri Semarang adalah 

dapat digambarkan sebagai berikut seperti dibawah ini : 

Gambar 3.2 

Struktur Pengadilan Negeri Semarang 

 

Sumber Data: 

http://www.pnsemarangkota.go.id 

 

 Keterangan Gambar: 
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1. Ketua Pengadilan bertugas: 

a. Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi 

keuangan rutin/pembangunan, 

b. Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan 

memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi para 

Hakim maupun seluruh karyawan, 

c. Sebagai kawal depan Mahkamah Agung, yaitu dalam melakukan 

pengawasan atas  : 

1) Penyelenggaraan peradilan dan pelaksanaan tugas, para Hakim 

dan pejabat Kepaniteraan, Sekretaris, dan Jurusita di daerah 

hukumnya, 

2)  Masalah-masalah yang timbul, 

3)  Masalah tingkah laku/ perbuatan Hakim, pejabat Kepaniteraan 

Sekretaris, dan Jurusita di daerah hukumnya, 

4)  Masalah eksekusi yang berada di wilayah hukumnya untuk 

diselesaikan dan dilaporkan kepada Mahkamah Agung. 

d. Memberikan izin berdasarkan ketentuan undang-undang untuk 

membawa keluar dari ruang Kepaniteraan: daftar, catatan, risalah, 

berita acara serta berkas perkara, 

e. Menetapkan panjar biaya perkara; (dalam hal penggugat atau 

tergugat tidak mampu, Ketua dapat mengizinkan untuk beracara 

secara prodeoatau tanpa membayar biaya perkara). 

2. Wakil Ketua Pengadilan bertugas: 
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a. Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan 

jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya, 

b. Mewakili ketua bila berhalangan, 

c. Melaksanakan delegasi wewenang dari ketua, 

d. Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan 

tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan 

yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada 

ketua. 

3. Hakim bertugas: 

a. Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan tugas 

Kekuasaan Ke Hakiman. Tugas utama Hakim adalah menerima, 

memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang 

diajukan kepadanya, 

b. Dalam perkara perdata, Hakim harus membantu para pencari 

keadilan dan berusaha keras untuk mengatasi hambatan-hambatan 

dan rintangan agar terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan 

biaya ringan. 

4. Panitera bertugas: 

a. Kedudukan Panitera merupakan unsur pembantu pimpinan, 

b. Panitera dengan dibantu oleh Wakil Panitera dan Panitera Muda 

harus menyelenggarakan administrasi secara cermat mengenai 

jalannya perkara perdata dan pidana maupun situasi keuangan, 
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c. Bertanggungjawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, 

dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, 

surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di 

Kepaniteraan, 

d. Membuat salinan putusan, 

e. Menerima dan mengirimkan berkas perkara, 

f. Melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang diperintahkan 

oleh Ketua Pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan. 

5. Wakil Panitera bertugas: 

a. Membantu pimpinan  Pengadilan dalam membuat program kerja 

jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta 

pengorganisasiannya, 

b. Membantu Panitera didalam membina dan mengawasi pelaksanaan 

tugas-tugas administrasi perkara, dan membuat laporan periodik, 

c. Melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan, 

d. Melaksanakan tugas yang didelegasikan Panitera kepadanya. 

6. Panitera Muda bertugas: 

a. Membantu pimpinan  Pengadilan dalam membuat program kerja 

jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta 

pengorganisasiannya, 

b. Membantu Panitera dalam menyelenggarakan administrasi perkara 

dan pengolahan/penyusunan laporan sesuai dengan bidangnya 

masing-masing. 
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7. Panitera Pengganti bertugas: 

Membantu Hakim dalam persidangan perkara perdata dan pidana serta 

melaporkan kegiatan persidangan tersebut kepada Panitera Muda yang 

bersangkutan. 

8. Sekretaris bertugas: 

Sekretaris Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi Umum 

Pengadilan. 

9. Wakil Sekretaris bertugas: 

Membantu tugas pokok Sekretaris. 

10. Kepala sub Bagian Umum bertugas: 

a. Memberikan pelayanan guna terciptanya proses peradilan, 

b. Menangani surat keluar dan surat masuk yang bukan bersifat 

perkara. 

11. Kepala sub Bagian Keuangan: 

Menangani masalah keuangan, baik keuangan penerimaan Negara bukan 

pajak, pengeluaran, anggaran, dan hal-hal lain yang menyangkut 

pengeluaran pengadilan diluar perkara pengadilan. 

12. Kepala sub Bagian Kepegawaian bertugas: 

Kedudukan Kepala Bagian Kepegawaian adalah unsur pembantu 

Sekretaris yang: 

a. Menangani keluar masuknya pegawai, 

b. Menangani pensiun pegawai, 

c. Menangani kenaikan pangkat pegawai, 
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d. Menangani gaji pegawai, 

e. Menangani mutasi pegawai, 

f. Menangani tanda kehormatan, 

g. Menangani usulan / promosi jabatan dll55 

B. Penerapan Sanksi Pidana Bagi Kurir Narkotika di Pengadilan Negeri  

Semarang 

Peredaran narkotika di Indonesia sangat besar dari tahun ke tahun hal 

ini disebabkan karena banyaknya permintaan akan narkotika dari para 

konsumen sehingga akan memunculkan para bandar narkotika. selain 

daripada itu dengan perkembangan jaman dan teknologi yang pesat maka 

kejahatan narkotika ini semakin berkembang tidak hanya melibatkan 

konsumen dan bandar narkotika saja tetapi sudah menggunakan kurir 

narkotika yang dimana kurir ini bertugas mengantarkan pesanan narkotika 

dari daerah satu kedaerah lain.  

Adanya kurir narkotika ini sangat membantu para bandar karena bisa 

menjangkau kedaerah yang luas. Keberadaan kurir narotika ini sebenarnya 

sangat meresahkan negara dan masyarakat, dikarenakan mereka bergerak 

secara sistematis dan tersetruktur sehingga terkadang merepotkan aparat 

hukum untuk menangkapnya. 

Kasus Narkotika yang terdapat dalam Pengadilan Negeri Semarang 

sangat beragam dari bandar narkotika, kurir narkotika dan penyalahguna 

narkotika. setidaknya jumlah kasus yang di tangani oleh pengadilan negeri 

                                                             
55Ibid  
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yang berkaitan dengan  kurir narkotika dari tahun 2017 sampai dengan 2014 

dapat dipaparkan dalam tabel dibawah ini: 

Tabel 3.1. 

Jumlah Kasus Kurir Narkotika di PN Semarang 

Kasus Kurir Narkotika di Pengadilan Negeri Semarang 

2017 2016 2015 2014 

30 4 5 1 

Sumber Data: 

http://www.pnsemarangkota.go.id 

Kasus Narkotika yang banyak ini bisa disebabkan karena bisnis 

Narkotika yang bisa menguntungkan dari segi ekonomi bagi para pelakunya. 

Pelaku kejahatan ini bisa dilakukan oleh siapa saja baik yang masih muda 

hingga orang tua.  

Banyaknya kasus Narkotika yang terjadi di Pengadilan Negeri 

Semarang tentu ini menimbulkan kekhawatiran yang besar bagi 

Negara dan masyarakat karena dengan banyaknya kasus ini maka  

dimungkinkan rusaknya generasi penerus bangsa dan meningkatnya 

tindak kejahatan. Meningkatnya kasus narkotika ini bisa ditimbulkan 

karena kurangnya efektifitas sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana 

narkotika.56 

 

Untuk mencegah terjadinya kejahatan narkotika maka diperlukan 

sinergi antara pemerintah dan masyarakat untuk bisa memantau pemberian 

sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana narkotika baik bandar narkotika 

maupun kurir narkotika. 

                                                             
56Wawancara dengan Bapak Suparno, SH, MH di Pengadilan Negeri Semarang tanggal 19 

November 2018 
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Berikut ini adalah 2 (dua) contoh kasus yang berkaitan dengan 

narkotika yaitu kasus tindak pidana kurir narkotika yang ada di Pengadilan 

Negeri Semarang. Posisi kasus yang pertama adalah putusan Nomor 

484/Pid.Sus/2018/PN Smg sedangkan kasus kedua adalah putusan Nomor 

452/Pid.Sus/2018/PN Smg.  

1. Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2018/PN Smg 

Identitas Pelaku: 

Nama                                  : DIS Bin S 

Tempat Lahir       : Semarang 

Umur / Tanggal Lahir      : 25 Tahun/ 23 Januari 1993 

Jenis Kelamin       : Laki-Laki 

Kebangsaan/Kewarganegaraan  : Indonesia 

Tempat Tinggal Alamat                                        : Lengkongsari RT 03 RW 02 Kelurahan 

Kalikayen Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang 

Agama Agama                                       : Islam 

Pekerjaan Pekerjaan                                   : Buruh 

Pendidikan Setelah medegar pembacaan tuntutan pidana pidana yang diajukan oleh penuntut 

umum yang pada pokoknya: 

  Menuntut 

1. Menyatakan terdakwa Dis Bin S terbukti secara sah dan menyakinkan 

bersalah melakukan tindak pidana Percobaan Pemufakatan Jahat 

dengan Tanpa hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, 

menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan 

narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu’ sebagaimana 

dalam dakwaan primair melanggar pasal 114 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 

Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat 1 UU RI No 35 tahun 2009 Tentang 

Narkotika 

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dis Bin S dengan pidana selama 7 

tahun 6 bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah 

dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliyar rupiah) subsidair 3 

bulan penjara 

3. Menyatakan barang bukti berupa : 
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a. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih simcard Indosat 

nomor 085866399913 

b. 1 (satu) buah tube urine berlabel Dis Bin S 

Dirampas untuk dimusnahkan 

c. 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi serbuk kristal yang diduga 

narkotika jenis shabu 

d. 1 ( satu) buah bungkus rokok Dunhil Mild 

e. 1 (satu) potong jaket warna coklat merk ASGAR BANZ 

f. 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam simcard Indosat 

nomor 085802137841 

g. 1 (satu) unit sepeda motor merk Revo Warna hitam No.Pol.H 5691 JL 

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp .2.000- dua ribu 

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum  dengan dakwaan 

sebagai berikut: 

1. PRIMAIR  

Bahwa terdakwa Dis Bin S, Pada hari kamis tanggal 19 april 2018 sekitar 

pukul 18.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan april 

tahun 2018, bertempat di depan warung Sempolan Jl.Sirojudin kelurahan 

Tembalang Kota Semarang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain 

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang 

yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan 

percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara 

tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, 

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

menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu, perbuatan 

tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: 

Berawal pada hari rabu tanggal 18 April 2018 sekitar pukul 20.30 WIB. 

Imam (DPO) menelepon saksi Sudaryono Bin Sujahim meminta tolong 

untuk mencarikan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram, kemudian 

saksi Sudaryono Bin Sujahim memberikan harga kepada Imam sebesar Rp. 

1.200.000,- ( Satu juta dua ratus ribu rupiah), setelah ada kesepakatan 

harga saksi Sudaryono Bin Sujahim menemui terdakwa Dis Bin S untuk 

minta dicarikan Shabu. Setelah itu terdakwa Dis Bin S menghubungi Sarto 

(DPO), kemudian Sarto menjawab kalau barang Shabu sudah habis. Pada 

hari kamis tanggal 19 april 2018 sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa 

menelepon saudara Sarto lagi untuk memesan shabu sebanyak satu gram 

lalu disuruh menunggu sebentar dan sekitar pukul 16.45 Wib, Sarto (DPO) 

menelepon terdakwa dan disuruh mengambil pesanan narkotika jenis shabu 

yang dimasukkan bekas bungkus rokok Djarum Super di Jembatan 

Rowosari kecamatan Tembalang Kota Semarang, kemudian saksi 
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Sudaryono Bin Sujahim berboncengan dengan terdakwa menuju Jembatan 

Rowosari dengan menggunakan sepeda motor merek Revo warna hitam no 

pol H 5691 JL milik saksi Sudaryono Bin Sujahim. Setelah sampai pada 

lokasi terdakwa dan saksi Sudaryono mencari shabu sesuai dengan 

petunjuk Sarto (DPO) dan saat ditemukan ternyata Shabu tidak sampai 1 

(satu) gram. Terdakwa selanjutnya menghubungi Sarto, dan oleh Sarto 

terdakwa dan saksi Sudaryono disuruh ke rumah Dadang di Rowosari Kec. 

Tembalang Kota Semarang. Bahwa terdakwa dan saksi Sudaryono 

langsung menuju ke rumah tersebut, kemudian saksi Dadang menambah 

narkotika jenis Shabu sehingga beratnya beratnya sekitar 1 (satu) gram dan 

setelah ditambah kemudian dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok 

Dunhil Mild kemudian saksi Sudaryono mengambil dan menyimpan 

didalam saku sebelah kanan jaket warna coklat. Bahwa setelah itu terdakwa 

dan saksi Sudaryono menuju rumah Imam (DPO) di JL. Tirto Agung 

Tembalang kota Semarang untuk meyerahkan pesanan narkotika jenis 

shabu. Pada saat di perjalanan tepatnya didepan warung sempolan JL. 

Sirojudin kelurahan Tembalang kecamatan Tembalang Kota Semarang 

terdakwa dan saksi Sudaryono ditangkap oleh petugas kepolisian 

Polerstabes Semarang. Pada saat dilakukan pengeledahan terhadap 

terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih 

simcard Indosat nomor 085866399913 yang digunakan sebagai sarana 

komunikasi untuk memesan narkotika jenis shabu sedangkan terhadap 

saksi Sudaryono ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik 

klip kecil berisi serbuk kristal 0,665 gram yang diduga narkotika jenis 

shabu yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Dunhil Mild yang 

disimpan dalam saku sebelah kanan jaket warna cokalat merk ASGAR 

BANZ yang dikenakan terdakwa dan (satu) buah hadphone merk Nokia 

warna hitam simcard Indosat nomor 085802137841 yang digunakan 

sebagai sarana komunikasi. Bahwa peranan terdakawa adalah menjadi 

perantara untuk memesan narkotika jenis shabu karena saksi Sudaryono 

tidak mempunyai kenalan orang yang menjual shabu. Terdakwa dan saksi 

Sudaryono mendapat keuntungan sebesar 100.000 ( seratus ribu) dari Imam 

apabila berhasil menyerahkan narkotika jenis shabu. Perbuatan terdakwa 

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat 1 jo. 

Pasal 132 ayat (1) UU RI NO.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 

2. SUBSIDAIR 

Bahwa terdakwa Dis Bin S, Pada hari kamis tanggal 19 april 2018 sekitar 

pukul 18.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan april 

tahun 2018, bertempat di depan warung Sempolan Jl.Sirojudin kelurahan 

Tembalang Kota Semarang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain 

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang 

yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan 

percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara 

tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, 

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau 
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menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu, perbuatan 

tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: 

Berawal pada hari rabu tanggal 18 April 2018 sekitar pukul 20.30 WIB. 

Imam (DPO) menelepon saksi Sudaryono Bin Sujahim meminta tolong 

untuk mencarikan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram, kemudian 

saksi Sudaryono Bin Sujahim memberikan harga kepada Imam sebesar Rp. 

1.200.000,- ( Satu juta dua ratus ribu rupiah), setelah ada kesepakatan 

harga saksi Sudaryono Bin Sujahim menemui terdakwa Dis Bin S untuk 

minta dicarikan Shabu. Setelah itu terdakwa Dis Bin S menghubungi Sarto 

(DPO), kemudian Sarto menjawab kalau barang Shabu sudah habis. Pada 

hari kamis tanggal 19 april 2018 sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa 

menelepon saudara Sarto lagi untuk memesan shabu sebanyak satu gram 

lalu disuruh menunggu sebentar dan sekitar pukul 16.45 Wib, Sarto (DPO) 

menelepon terdakwa dan disuruh mengambil pesanan narkotika jenis shabu 

yang dimasukkan bekas bungkus rokok Djarum Super di Jembatan 

Rowosari kecamatan Tembalang Kota Semarang, kemudian saksi 

Sudaryono Bin Sujahim berboncengan dengan terdakwa menuju Jembatan 

Rowosari dengan menggunakan sepeda motor merek Revo warna hitam no 

pol H 5691 JL milik saksi Sudaryono Bin Sujahim. Setelah sampai pada 

lokasi terdakwa dan saksi Sudaryono mencari shabu sesuai dengan 

petunjuk Sarto (DPO) dan saat ditemukan ternyata Shabu tidak sampai 1 

(satu) gram. Terdakwa selanjutnya menghubungi Sarto, dan oleh Sarto 

terdakwa dan saksi Sudaryono disuruh ke rumah Dadang di Rowosari Kec. 

Tembalang Kota Semarang. Bahwa terdakwa dan saksi Sudaryono 

langsung menuju ke rumah tersebut, kemudian saksi Dadang menambah 

narkotika jenis Shabu sehingga beratnya beratnya sekitar 1 (satu) gram dan 

setelah ditambah kemudian dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok 

Dunhil Mild kemudian saksi Sudaryono mengambil dan menyimpan 

didalam saku sebelah kanan jaket warna coklat. Bahwa setelah itu terdakwa 

dan saksi Sudaryono menuju rumah Imam (DPO) di JL. Tirto Agung 

Tembalang kota Semarang untuk meyerahkan pesanan narkotika jenis 

shabu. Pada saat di perjalanan tepatnya didepan warung sempolan JL. 

Sirojudin kelurahan Tembalang kecamatan Tembalang Kota Semarang 

terdakwa dan saksi Sudaryono ditangkap oleh petugas kepolisian 

Polerstabes Semarang. Pada saat dilakukan pengeledahan terhadap 

terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih 

simcard Indosat nomor 085866399913 yang digunakan sebagai sarana 

komunikasi untuk memesan narkotika jenis shabu sedangkan terhadap 

saksi Sudaryono ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik 

klip kecil berisi serbuk kristal 0,665 gram yang diduga narkotika jenis 

shabu yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Dunhil Mild yang 

disimpan dalam saku sebelah kanan jaket warna cokalat merk ASGAR 

BANZ yang dikenakan terdakwa dan (satu) buah hadphone merk Nokia 

warna hitam simcard Indosat nomor 085802137841 yang digunakan 

sebagai sarana komunikasi. Bahwa peranan terdakawa adalah menjadi 

perantara untuk memesan narkotika jenis shabu karena saksi Sudaryono 
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tidak mempunyai kenalan orang yang menjual shabu. Terdakwa dan saksi 

Sudaryono mendapat keuntungan sebesar 100.000 ( seratus ribu) dari Imam 

apabila berhasil menyerahkan narkotika jenis shabu. 

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 

pasal 114 ayat 1 jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI NO.35 Tahun 2009 

tentang Narkotika.   

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah 

mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai 

berikut: 

a. Saksi Maftukhin, S.H. Bin Rohmat: 

1) Bahwa saksi bersama tim dari Sat Narkoba Polrestabes yang 

melakukan penangkapan terhadap dua orang yaitu saksi Sudaryono 

dan Terdakwa Dis Bin S 

2) Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terdakwa Dis Bin S 

pada hari kamis tanggal 19 april 2018 sekitar pukul 18.30 WIB di 

depan warung sempolan JL.Sirojudin Kelurahan. Tembalang 

Kecamatan. Tembalang kota Semarang. 

3) Bahwa sebelum saksi dan rekan-rekan melakukan penagkapan 

terhadap terdakwa, saksi dan tim mendapatkan informasi dari 

masyarakat pada hari kamis tanggal 19 april 2018 sekitar pukul 

16.00 WIB kebetulan saksi dan rekan-rekan anggota lainnya 

sedang melaksanakan piket dan mendapatkan informasi tersebut 

dan langsung melakukan penyelidikan  

4) Bahwa saksi dan rekan anggota lainnya langsung menuju jembatan 

Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang, saat berada di 

tempat tersebut saksi melihat saksi Sudaryono dan Terdakwa Dis 

berboncengan menggunakan sepeda merk Honda Revo Berhenti di 

jembatan Rowosari, dan kedua terdakwa turun dari sepeada motor 

kemudian sepertinya mencari sesuatu, lalu terdakwa Dis 

mengambil bungkus rokok lalu dibuka, kemudian Dis menelphone 

Dadang Supriyanto lalu kedua terdakwa pergi menggunakan 

sepeda motor menuju ke rumah saksi Dadang Supriyanto 

5) Bahwa saksi bersama tim masih mengikuti kedua terdakwa selang 

tidak lama saksi Sudaryono dan terdakwa keluar dari rumah 

Dadang Supriyanto, selanjutnya berboncengan lagi menuju kearah 

Tembalang 

6) Bahwa pada saat berada di pertigaan JL. Sirojudin Kecamatan 

Tembalang Kota Semarang saksi dan Tim Satresnarkoba 

Polrestabes Semarang menghentikan Sepeda motor yang  

ditumpangi Sudaryono dan Dis, kemudian saksi dan tim bawa 

kepinggir di depan warung sempolan, kemudian dilakuakn 
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penggeledahan badan terhadap saksi Sudaryono dan Terdakwa Dis. 

7) Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi 

Sudaryono ditemukan barang bukti berupa 1 ( satu) kantong plastik 

klip kecil berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu 

yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Dunhil Mild yang 

disimpan dalam saku sebelah kanan jaket warna coklat merk 

ASGAR BANZ yang dikenakan Sudaryono dan 1 (satu) buah 

handphone merk nokia warna hitam simcard Indosat Nomor 

085802137841 yang digunakan sebagai sarana komunikasi, 

seadngkan terhadap terdakwa Dis tidak ditemukan barang bukti 

narkotika dan hanya ditemukan handphone merk samsung putih 

simcard Indosat Nomor 085866399913 yang digunakan sebagai 

sarana komunikasi untuk memesan narkotika jenis shabu. 

8) Bahwa saat dilakukan pemeriksaan 1 (satu) plastic klip kecil berisi 

serbuk kristal jenis shabu yang ditemukan tersebut akan di jual 

kepada teman saksi Sudaryono yang bernama Imam (DPO) yang 

saat itu memesan narkotika jenis shabu, tetapi karena saksi 

sudaryono tidak tahu dimana tempat memesan Shabu sehingga 

saksi Sudaryono menemui terdakwa Dis dan meminta tolong untuk 

mencarikan shabu sebanyak 1 gram 

9) Bahwa setelah saksi Sudaryono meminta bantuan kepada Dis 

.selanjutnya Dis menghubungi Sarto (DPO) tepatnya pada tanggal 

18 april 2018 sekitar pukul 20.30 namun saat itu shabu sedang 

kosong. Pada 19 april 2018 sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa 

menelepon kembali Sarto. Sekitar pukul 16.45 Sarto menyuruh 

terdakwa mengambil pesanan narkotika jenis shabu yang 

dimasukkan ke bekas bungkus rokok Djarum super di jembatan 

Rowosari Kecamatan Tembalang kota semarang. 

10) Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual, memiliki, 

menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu. 

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa  

b. Saksi Mardiyan Sunoto Bin (Alm) Soekarto: 

1) Bahwa saksi bersama tim dari Sat Narkoba Polrestabes yang 

melakukan penangkapan terhadap dua orang yaitu saksi Sudaryono 

dan Terdakwa Dis Bin S 

2) Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terdakwa Dis Bin S 

pada hari kamis tanggal 19 april 2018 sekitar pukul 18.30 WIB di 

depan warung sempolan JL.Sirojudin Kelurahan. Tembalang 

Kecamatan. Tembalang kota Semarang. 

3) Bahwa sebelum saksi dan rekan-rekan melakukan penagkapan 

terhadap terdakwa, saksi dan tim mendapatkan informasi dari 
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masyarakat pada hari kamis tanggal 19 april 2018 sekitar pukul 

16.00 WIB kebetulan saksi dan rekan-rekan anggota lainnya 

sedang melaksanakan piket dan mendapatkan informasi tersebut 

dan langsung melakukan penyelidikan  

4) Bahwa saksi dan rekan anggota lainnya langsung menuju jembatan 

Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang, saat berada di 

tempat tersebut saksi melihat saksi Sudaryono dan Terdakwa Dis 

berboncengan menggunakan sepeda merk Honda Revo Berhenti di 

jembatan Rowosari, dan kedua terdakwa turun dari sepeada motor 

kemudian sepertinya mencari sesuatu, lalu terdakwa Dis 

mengambil bungkus rokok lalu dibuka, kemudian Dis menelphone 

Dadang Supriyanto lalu kedua terdakwa pergi menggunakan 

sepeda motor menuju ke rumah saksi Dadang Supriyanto 

5) Bahwa saksi bersama tim masih mengikuti kedua terdakwa selang 

tidak lama saksi Sudaryono dan terdakwa keluar dari rumah 

Dadang Supriyanto, selanjutnya berboncengan lagi menuju kearah 

Tembalang 

6) Bahwa pada saat berada di pertigaan JL. Sirojudin Kecamatan 

Tembalang Kota Semarang saksi dan Tim Satresnarkoba 

Polrestabes Semarang menghentikan Sepeda motor yang  

ditumpangi Sudaryono dan Dis, kemudian saksi dan tim bawa 

kepinggir di depan warung sempolan, kemudian dilakuakn 

penggeledahan badan terhadap saksi Sudaryono dan Terdakwa Dis. 

7) Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi 

Sudaryono ditemukan barang bukti berupa 1 ( satu) kantong plastik 

klip kecil berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu 

yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Dunhil Mild yang 

disimpan dalam saku sebelah kanan jaket warna coklat merk 

ASGAR BANZ yang dikenakan Sudaryono dan 1 (satu) buah 

handphone merk nokia warna hitam simcard Indosat Nomor 

085802137841 yang digunakan sebagai sarana komunikasi, 

seadngkan terhadap terdakwa Dis tidak ditemukan barang bukti 

narkotika dan hanya ditemukan handphone merk samsung putih 

simcard Indosat Nomor 085866399913 yang digunakan sebagai 

sarana komunikasi untuk memesan narkotika jenis shabu. 

8) Bahwa saat dilakukan pemeriksaan 1 (satu) plastic klip kecil berisi 

serbuk kristal jenis shabu yang ditemukan tersebut akan di jual 

kepada teman saksi Sudaryono yang bernama Imam (DPO) yang 

saat itu memesan narkotika jenis shabu, tetapi karena saksi 

sudaryono tidak tahu dimana tempat memesan Shabu sehingga 

saksi Sudaryono menemui terdakwa Dis dan meminta tolong untuk 

mencarikan shabu sebanyak 1 gram 

9) Bahwa setelah saksi Sudaryono meminta bantuan kepada Dis. 
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Selanjutnya Dis menghubungi Sarto (DPO) tepatnya pada tanggal 

18 april 2018 sekitar pukul 20.30 namun saat itu shabu sedang 

kosong. Pada 19 april 2018 sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa 

menelepon kembali Sarto. Sekitar pukul 16.45 Sarto menyuruh 

terdakwa mengambil pesanan narkotika jenis shabu yang 

dimasukkan ke bekas bungkus rokok Djarum super di jembatan 

Rowosari Kecamatan Tembalang kota semarang. 

10) Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual, memiliki, 

menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu. 

c. Saksi Dadang Supriyanto Bin (Alm) Sutono : 

1) Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 19 april 2018 sekitar pukul 

16.00 Wib saksi ditelephone oleh Sarto (DPO) untuk menaruh 

pesanan shabu sebanyak 1 (satu) gram dan disuruh menaruh 

dipinggir jalan di jembatan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota 

Semarang. Shabu tersebut dimasukkan kedalam plastik klip kecil 

dan saksi masukkan kedalam bekas rokok Djarum Super. Bahwa 

setelah itu saksi taruh di pinggir jalan di jembatan Rowosari 

Kecamatan Tembalang Kota Semarang, sekitar pukul 16.30 Wib dan 

setelah shabu ditaruh dialamat kemudian saksi langsung menelepon 

saudara Sarto (DPO). Sekitar pukul 17.30 saksi ditelphone lagi oleh 

sarto dan mengatakan bahwa kalau shabu yang ditaruh saksi tidak 

sampai 1 gram dan nanti terdakwa Dis mau minta tambahan Shabu 

lagi. 

2) Bahwa tidak lama kemudian Dis dan Saksi Sudaryono Datang ke 

rumah saksi, kemudian saksi menambah narkotika jenis shabu kira-

kira menjadi 1 gram dan bungkusnya diganti menggunakan bungkus 

rokok Dunhil Mild. Setelah itu Dis dan Sudaryono pergi untuk 

mengantarkan shabu kepada orang yang memesan. 

3) Bahwa sekiatar pukul 19.30 Wib ada beberpa orang berpakain 

preman yang mengaku dari sat Resrnarkoba Polrestabes Semarang 

melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi, dan 

rupanya terdakwa Dis dan Sudaryono sudah ditangkap terlebih 

dahulu, dan mengaku kalau shabu berasal dari saksi. 

4) Bahwa sabu tersebut saksi dapatkan dari Sarto (DPO) dan biasa 

saksi jual untuk teman-teman saksi. 

Keterangan saksi dibenarkan terdakwa 

d. Saksi Sudaryono Bin Sujahim 

1) Bahwa terdakwa ditangkap anggota kepolisian pada hari kamis 

tanggal 19 april 2018 sekitar pukul 18.30 Wib tepatnya di depan 

warung sempolan Jl. Sirojudin Kelurahan,.Tembalang Kecamatan 

tembalang kota Semarang. 
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2) Bahwa saat dilakuakn pengeledahan dan saat ditayakan oleh pihak 

kepolisian dimana menyimpan narkotika, saksi kemudian 

mengambil 1(satu) kantong plastik kecil berisi serbuk kristal yang 

diduga narkotika jenis shabu yang dimasukkan dalam bungkus 

rokok Dunhil Mild dari saku kanan jaket. 

3) Bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan petugas kepolisian 

adalah pesanan dari teman saksi bernama Imam (DPO) alamat Jl. 

Tirto Agung Kelurahan Tembalang Kecamatan Tembalang Kota 

Semarang. 

4) Bahwa saksi tidak mengetahui dimana mendapatkan narkotika jenis 

shabu maka saksi meminta tolong kepada terdakwa Dis, karena 

terdakwa mempunyai akses seseorang yang bernama Sarto 

5) Bahwa setelah Dis menelepon Sarto yang mengaku di lapas 

kedungpane Semarang dan sarto menjawab bahwa shabu sedang 

kosong. Pada tanggal 19 april 2018 pukul 16.00 Dis kembali 

menelpon saudara Sarto untuk memesan Shabu tetapi shabu dan 

terdakwa disuruh menunggu hingga pukul 16.45 Wib. Sarto 

kemudain menelphone Dis supaya mengambil narkotika jenis shabu 

di jembatan Rowosari Kecamatan Tembalang. Kemudian saksi dan 

terdakwa Dis munuju jembatan Tersebut  

6) Bahwa setelah menemukan 1 (satu) bungkus rokok Djarum Super 

setelah diambil dan dibuka ternyata tidak sampai 1 gram. Dis 

Kemudian menelpon Sarto dan saudara sarto kemudian menyuruh 

terdakwa untuk menuju rumah Dadang  

7) Bahwa kemudian saudara Dadang ditelepon Sarto, sehingga Dadang 

sudah mengetahui maksud kedatangan terdakwa. Dadang kemudian 

menambahkan narkotika jenis Shabu kemudian dimasukkan 

kedalam bungkus rokok Dunhil Mild. Saksi kemudian menaruh 

shabu kedalam jaket warna coklat. 

8) Bahwa selanjutnya saksi membonceng terdakwa Dis menggunakan 

Sepeda motor merk Revo warna hitam no pol H 5691 JL milik saksi 

dan hendak menuju rumah Imam. Pada saat di perjalanan tepatnya di 

JL. Sirojudin Kelurahan Tembalang Kecamatan Tembalang Kota 

Semarang saksi dan terdakwa ditangkap petugas. 

9) Bahwa barang bukti yang disita 1 (satu) buah bungkus rokok Dunhil 

Mild yang terdapat shabu, 1 (satu) potong jaket warna coklat, 1 

(satu) buah handphone merk Nokia warna hitam simcard Indosat 

nomor 085802137841, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo 

warna hitam no pol. H 5691 JL. 

10) Bahwa tujuan saksi dan terdakwa menyerahkan narkotika jenis 

shabu kepada Imam untuk mendapat keuntungan sebesar 100.00 
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(seratus ribu) 

e. Keterangan terdakwa  

1) Bahwa benar terdakwa bersama dengan saksi Sudaryono ditangkap 

anggota satresnarkoba Polerstabes Semarang pada hari kamis 

tanggal 19 april 2018 sekitar  pukul 18.30 wib di depan warung 

sempolan Jl. Sirojudin Kelurahan Tembalang kecamatan Tembalang 

kota Semarang. 

2) Bahwa pada saat itu petugas kepolisian memberhentikan kendaraan 

saksi Sudaryono kemudian melakukan pengeledahan. Petugas 

menyakan dimana menyimpan narkotika, kemudian saksi sudaryono 

mengambil 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi serbuk kristal 

yang diduga narkotika jenis shabu yang dimasukkan kedalam bekas 

bungkus rokok Dunhil Mild dari saku sebelah kanan jaket  

3) Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 18 april 2018 sekira pukul 

20.30 wib Imam menelphone saksi Sudaryono meminta untuk 

mencari narkotika jenis shabu. Saksi Sudaryono mendatangi 

terdakwa untuk dicarikan narkotika jenis shabu. Terdakwa 

kemudian menghubungi Sarto yang mengaku di lapas kedung pane 

Semarang, tetapi shabu saat itu kosong. Pada tanggal 19 april 2018 

terdakwa menelphone Sarto lagi, kemudian Sarto menyuruh 

terdakwa menunngu. Sekitar pukul 16.45 Sarto menelphone 

terdakwa untuk mengambil pesanan narkotika jenis shabu yang di 

masukkan dalam bungkus rokok Djarum Super di jembatan 

Rowosari kecamatan Tembalang kota semarang. Setelah ditemukan 

ternyata shabu tidak sampai 1 gram, kemudian terdakwa  

menelphone Sarto lagi dan oleh saudara sarto disuruh menemui 

Dadang di Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang. 

4) Bahwa terdakwa dan Saksi Sudaryono langsung Menuju Rumah 

Dadang dan rupanya Dadang sudah mengetahui maksud kedatangan 

saksi Sudaryono dan terdakwa karena sebelumnya sudah dihubungi 

Sarto. Setelah itu Dadang menambahkan narkotika jenis shabu 

sekitar 1 gram yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Dunhil 

Mild yang kemudian di simpan di saku sebelah kanan jaket coklat 

milik Saksi Sudaryono. 

5) Bahwa setelah itu terdakwa dan saksi Sudaryono menuju rumah 

Imam untuk menyerahkan pesanan narkotika jenis Shabu 

6) Bahwa pada saat diperjalanan tepatnya didepan warung sempolan Jl 

Sirojudin Kelurahan Temabalang Kecamatan Tembalang Kota 

Semarang terdakwa dan saksi Sudaryono ditangkap polisi 

Menimbang, bahwa majelis hakim mempertimbangkan Dakwaan Primar terlebih 

dahulu yaitu melanggar pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang 

Ri Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai 
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berikut: 

1) Setiap orang  

2) Tanpa hak atau melawan hukum  

3) Menawarkan untuk dijual, menjual , membeli, menerima, menjadi 

perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I 

bukan tanaman 

4) Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana 

narkotika dan Prekursor narkotika 

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang” 

Menimbang, bahwa dengan demikian maka tentang unsur “ setiap orang” disini 

haruslah ditujukkan untuk menentukan “ subyek hukum”, siapa yang telah 

didakwa “ oleh penuntut umum berdasarkan surat dakwaannya, agar dapat di 

pertimbangkan lebih lanjut apakah benar subyek hukum dimaksud telah 

melakukan perbutan seperti yang didakwakan oleh penuntut umum. 

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut 

umum sebagai dasar menghadapkan terdakwa ke persidangan disebutkan bahwa 

yang menjadi subyek hukum dalam perkara ini adalah orang perorangan, yaitu 

terdakwa Dis Bin S dengan identitas sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan 

dimaksud. 

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka 

majelis hakim berpendapat bahwa unsur “ setiap orang” telah terpenuhi secara 

sah menurut hukum 

Ad.2 Unsur “ Tanpa Hak atu Melawan Hukum” 

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak ’’adalah tiadanya 

kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan 

menurut undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang 

seseorang atau karena tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang 

sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, sedangkan “melawan hukum 

’’adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu 

bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam 

arti materiil yakni bertentangan dengan nilai-nilai kepatuhan, nilai-nilai keadilan 

yang hidup dalam masyarakat. 

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan yaitu: 

Maftukhin, SH., Mardiyan Sunoto, Dadang Supriyanto, Sudaryono adalah 

bersesuaian satu dengan yang lain maka di peroleh fakta hukum bahwa benar Dis 

dan Sudaryono ditangkap pihak kepolisian pada hari kamis tanggal 19 april 2018 

sekitar pukul 18.30 wib di depan warung sempolan JL. Sirojudin Kelurahan 

Tembalang Kecamtan Tembalang Kota Semarang dan saat digeledah ditemukan 1 

(satu) kantong klip plastik kecil berisi bentuk kristal yang diduga narkotika jenis 

shabu yang dimasukkan dalam bungkus rokok Dunhil Mild di dalam saku sebelah 
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kanan jaket Sudaryono. Sedangkan perbuatan tersebut tidak memiliki ijin dari 

pihak berwenang 

Berdasarkan uraian tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa unsur ini 

telah pula terpenuhi secara sah menurut hukum 

Ad.3 Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, 

menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau 

menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman” 

Bahwa berdasrkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa serta 

adanya barang bukti di temukan fakta hukum bahwa pada hari rabu tanggal 18 

april 2018 sekitar pukul 20.30 wib Imam menelphone Sudaryono meminta tolong 

kepada saksi untuk mencarikan narkotika jenis Shabu, kemudian Sudaryono 

meminta tolong kepada terdakwa untuk dicarikan Shabu sebanyak 1 gram. Setelah 

itu terdakwa menelphone Sarto namun sarto menjawab Shabu kosong. Kemudian 

Pada tanggal 19 april 2018 sekitar pukul 16.00 terdakwa menelphone Sarto untuk 

memesan shabu dan oleh Sarto terdakwa disuruh menunggu. Tepat pada pukul 

16.45 Wib Sarto menyuruh terdakwa mengambil narkotika jenis shabu yang 

dimasukkan kedalam bungkus rokok Djarum Super yang berada di jembatan 

Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang. 

Bahwa setelah di buka ternyata Shabu tidak sampai 1 gram, sehingga terdakwa 

menelphone Sarto dan oleh Sarto terdakwa disuruh  ke rumah Dadang di daerah 

Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang. Setelah itu saksi dadang dan 

Sudaryono Ke rumah Dadang dan rupanya saksi Dadang sudah mengetahui 

maksud dari kedatangan saksi Sudaryono dan terdakwa sehingga Dadang 

menambahkan Shabu sekitar 1 gram kedalam bungkus rokok Dunhil Mild  

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam 

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam 

jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis 

shabu.berdasarkan apa yang terdapat diatas maka unsur Menawarkan untuk dijual, 

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

menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman terpenuhi. 

Ad.4. Unsur “ Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak 

pidana narkotika dan Prekursor narkotika” 

bahwa pada hari rabu tanggal 18 april 2018 sekitar pukul 20.30 wib Imam 

menelphone Sudaryono meminta tolong kepada saksi untuk mencarikan narkotika 

jenis Shabu, kemudian Sudaryono meminta tolong kepada terdakwa untuk 

dicarikan Shabu sebanyak 1 gram. Setelah itu terdakwa menelphone Sarto namun 

sarto menjawab Shabu kosong. Kemudian Pada tanggal 19 april 2018 sekitar 

pukul 16.00 terdakwa menelphone Sarto untuk memesan shabu dan oleh Sarto 

terdakwa disuruh menunggu. Tepat pada pukul 16.45 Wib Sarto menyuruh 

terdakwa mengambil narkotika jenis shabu yang dimasukkan kedalam bungkus 

rokok Djarum Super yang berada di jembatan Rowosari Kecamatan Tembalang 

Kota Semarang. 
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Bahwa setelah di buka ternyata Shabu tidak sampai 1 gram, sehingga terdakwa 

menelphone Sarto dan oleh Sarto terdakwa disuruh  ke rumah Dadang di daerah 

Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang. Setelah itu saksi dadang dan 

Sudaryono Ke rumah Dadang dan rupanya saksi Dadang sudah mengetahui 

maksud dari kedatangan saksi Sudaryono dan terdakwa sehingga Dadang 

menambahkan Shabu sekitar 1 (satu) gram yang kemudian keduanya akan 

mengantarkan ke pada Imam.  

Menimbang bahwa semua unsur terpenuhi maka unsurPercobaan atau 

Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor 

narkotika terpenuhi 

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu 

dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan 

terdakwa: 

1. Hal-hal yang memberatkan: 

a. Perbuatan terdakwa tidak mematuhi program pemerintah yang 

sedang menggalakkan pemberantasan penyalahgunaan narkotika 

2. Hal-hal yang meringankan: 

a. Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya serta 

berjanji tidak akan mengulangi lagi 

b. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga seorang anak yang 

masih balita dan seorang istri 

Memperhatikan pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo 

Pasal 132 ayat (1) UU No RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-

undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum acara pidana serta peraturan 

perundang-undangan lain yang bersangkutan 

Mengadili 

1. Menyatakan bahwa terdakwa Dis Bin S telah terbukti secara sah dan 

menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pemufakatan Jahat 

dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, 

menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan 

narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu” 

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana 

penjara selama 6 tahun, dan pidana denda sebesar Rp 1,000.000.000,- (satu 

miliyar) dengan ketentuan apabila denda  tersebut tidak dibayar maka di 

ganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi 

sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan 

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan 
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5. Menetapkan barang bukti berupa : 

a) 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih simcard 

Indosat nomor 085866399913 

b) 1 (satu) buah tube urine berlabel Dis Bin S 

Dirampas untuk dimusnahkan  

a) 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi serbuk kristal yang diduga 

narkotika jenis shabu 

b) 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Dunhil Mild 

c) 1 (satu) potong jaket warna coklat merk ASGAR BANZ 

d) 1 (satu) buah handphone merk nokia warana hitam simcard Indosat 

nomor 085802137841 

e) 1 (satu) unit sepeda motor merk honda revo warna hitam no pol H 

5691 Jl 

Dipergunakan dalam perkara Sudaryono Bin Suhajim 

6. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- 

(dua ribu rupiah) 

 

 

2.   Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2018/PN SMG 

Identitas Pelaku: 

Nama                                  : Peta Bin SN 

Tempat Lahir       : Semarang 

Umur / Tanggal Lahir      : 31 Tahun / 18 Agustus 1986 

Jenis Kelamin       : Laki-Laki 

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia 

Tempat Tinggal Alamat                                      : JL. Merbau Utara Dalam I Nomor 67 RT 03 RW 

09 Kelurahan Padangsari Kecamatan Banyumanik Semarang atau Perumahan 

Gedawang Pesona Asri II Nomor 17 RT 2 RW 8 Kelurahan Gedawang 

Kecamatan Banyumanik 

Agama Agama                                   : Islam 

Pekerjaan Pekerjaan                               : Swasta 

Pendidikan setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut 
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umum yang pada pokoknya sebagai berikut: 

  Menuntut 

1. Menyatakan Peta Bin SN terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah 

melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sebagaimana diatur 

dalam dakwaan alternatif melanggar pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI 

Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika 

2. Menajtuhkan pidana terhadap Peta Bin SN dengan pidana penjara selama 7 

(tujuh) tahundikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah 

tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliyar rupiah) 

subsidair 4 (empat) bulan 

3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi 

terbungkus dengan tissue putih dan plastik warna hijau dengan berat bersih 

serbuk kristal 0,667 gram, 1 (satu) unit handphone merek Lenovo warna 

hitam dengan kartu sim nomor 087744470990, 1 (satu) tube plastik urine 

milik terdakwa Peta  dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) unit 

mobil Avanza warna hitam No.Pol H-92731-EH serta STNK atas nama 

Handokodikembalikan kepada sdr Handoko melalui saksi Bayu Sugiono 

4. Menetapkan agar terdakwa Peta Bin SN dibebani memabayar biaya 

perkara sebesar Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah) 

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum  dengan dakwaan 

sebagai berikut: 

1) PRIMAIR 

Bahwa terdakwa Peta Bin SN pada hari selasa tanggal 13 maret 2018 

sekitar pukul 16.30 atau pada waktu bulan maret 2018 bertempat di depan 

Sma 14 Semarang Jl Kokrosono Panggung Lor Kecamatan Semarang 

Utara, setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah 

hukum Pengadilan Negeri Semarang, dengan tanpa hak atau melawan 

hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi 

perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I 

yang dilakukan terdakwa dengan cara: 

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan diatas,  berawal 

dari terdakwa Peta Bin SN ditangkap oleh saksi Adhi Prastyawan dan tim 

petugas kepolisian Restabes Semarang terkait laporan warga. Pada saat 

dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong 

plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa Narkotika 

jenis sabu-sabu diatas tempat tidur terdakwa yang berada di lantai dua. 

Bahwa barang tersebut merupakan pesanan milik Kepet. Sebelum terdakwa 

ditangkap terdakwa dihubungi oleh saksi Bejo yang meminta bantuan 

untuk memesankan sabu-sabu sebanyak  gram. Saksi Bejo mengatakan 

bahwa apabila shabu telah diserahkan Aris terdakwa akan diberikan upah 

berupa boleh ikut bersama-sama menikmati sabu-sabu. Bahwa selanjutnya 



74 

 

saksi Bejo menghubungi Aris untuk memesan sabu-sabu, setelah itu Aris 

meminta Bejo untuk mentransfer uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus 

ribu rupiah), bahwa setelah itu saksi Bejo megirimkan Pesan Whatsaap ke 

terdakwa Peta untuk mengambilkan sabu-sabu yang telah dipesan Bejo 

yang berada di depan Sma 14 Jl Kokrosono Semarang. Terdakwa 

berangkat menggunakan mobil teman rekan kerja yaitu mobil Avanza 

Warna Hitam No Pol H-9271 EH. Setelah sampai ditujuan terdakwa 

menemukan bungkusan yang diberi lakban hitam dan setelah 

mendapatkannya terdakwa memberitahukan pada Bejo. Bahwa setelah itu 

terdakwa menunggu mobil jemputan yang dikemudikan oleh saksi Danang 

Wuryanto, saksi Bayu Sugiono, Saksi Yudhi Ardiyadi dan saksi Suryanto. 

Berdasarkan pemeriksaan laboratoris  kriminalistik Polri Cabang Semarang 

Nomor Lab : 33/NNF/2018 tanggal 09 Januari 2018 yang ditanda tangani 

oleh Ir Sapto Sri Suhartomo, Ibnu Sutarto,ST serta Eko Fery Prasetyo, S.Si 

bahwa barang bukti nomor : BB-1208/2018/NNF berupa bungkus plastik 

klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,667 

gram yang dibungkus tisu dan plastik warna hijau adalah positif 

Metamfetamina yang terdaftar dalam lampiran undang–undang Narkotika. 

terdakwa Peta memperoleh barang itu tidak mempunyai ijin pihak 

berwajib. 

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 

35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 

2) SUBSIDAIR 

Bahwa terdakwa Peta Bin SN pada waktu dan tempat yang diterangkan 

dalam dakwaan primair, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, 

menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan 

tanaman yang dilakukan dengan cara: 

Berawal pada waktu dan tempat seperti yang diterangkan diatas bahwa 

Peta dan teman-temannya yaitu Saksi Danang Wuryanto, saksi Bayu 

Sugiono, Saksi Yudhi Ardiyadi dan saksi Adi Suryanto sedang dalam 

perjalanan dari daerah candisari menuju daerah Ngaliyan dengan tujuan 

menjemput mengantar terdakwa Peta. Tiba-tiba terdakwa Peta menerima 

Whatsapp dari handphonenya merek Lenovo warna hitam kartu sim nomor 

0877 44470990 dari saksi Bejo yang memberitahu posisi sabu-sabu yang 

berada di daerah Kokrosono depan Sma 14 Semarang yang dimana intinya 

disuruh untuk mengambil sabu. Bahwa setelah itu terdakwa meminta saksi 

Danang Wuryanto untuk menggantar ke daerah Kokrosono depan SMA 14 

, setelah sampai ditempat tersebut terdakwa minta diturunkan dan dijemput 

seperempat jam lagi. Bahwa setelah itu terdakwa melihat ada plastik hijau 

di dekat bak sampah depan SMA 14 kemudian mengambilnya. Setelah itu 

terdakwa berjalan ke arah pintu gerbang SMA 14 Semarang untuk 

menunggu jemputan, namun tiba-tiba petugas kepolisian datang dan 

mengambil nungkusan warna hijau. Berdasarkan hasil Berdasarkan 

pemeriksaan laboratoris  kriminalistik Polri Cabang Semarang Nomor Lab:  
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33/NNF/2018 tanggal 09 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh Ir Sapto 

Sri Suhartomo, Ibnu Sutarto,ST serta Eko Fery Prasetyo, S.Si bahwa 

barang bukti nomor : BB-1208/2018/NNF berupa bungkus plastik klip 

yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,667 gram 

yang dibungkus tisu dan plastik warna hijau adalah positif Metamfetamina 

yang terdaftar dalam lampiran undang–undang Narkotika. terdakwa Peta 

memperoleh barang itu tidak mempunyai ijin pihak berwajib. 

Perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU 

RI Nomor 35 Tahun 2009  Tentang Narkotika  

Menimbang , bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum 

telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut: 

a. Saksi Bayu Sugiono Bin Tukiman Sujak 

1. Bahwa terdakwa merupakan teman satu kantor saksi di 

koperasi Intidana cabang Candisari. 

2. Bahwa terdakwa ditangkap pada hari selasa tanggal 13 

maret 2018 sekitar pukul 16.30 Wib. 

3. Bahwa sebelumnya saksi bersama terdakwa Peta, Saksi Adi 

Suryanto, Saksi Danang Wuryanto, dan saksi Yudhi 

Ardiyadi. Saksi Danang Wuryanto saat itu menjadi driver 

dengan menggunakan mobil dinas merk Avanza dari 

Ungaran Menuju Ngaliyan. Saat berada di tol jatingaleh 

terdakwa meminta kepada Danang Wuryanto untuk diatar 

ke SMA 14. 

4. Bahwa ketika mobil menuju SMA Negeri 4 semarang untuk 

menjemput terdakwa. Kami lihat ada keributan dan ternyata 

terdakwa sudah ditangkap oleh anggota kepolisian 

Satresnarkoba Polrestabes Semarang. Bahwa Selain itu 

saksi dan teman-temannya juga dibawa untuk dimintai 

keterangan serta diuji urine 

5. Bahwa hasil dari tes urine tersebut saksi bernama Adi 

Suryanto, Danang Wuryanto dan Yuddi Ardiyadi negatif 

mengandung Metamfetamina sedangkan terdakwa positif 

mengandung Metamfetamina. 

6. Bahwa saksi tidak tahu milik siapa barang bukti berupa 1 

(satu) plastik klip kecil berisi shabu terbungkus dengan 

tissue putih dan plastik warna hijau 

b. Saksi Adi Suryanto Bin Alm Slamet Riyadi 

1. Bahwa terdakwa merupakan teman satu kantor saksi di 

koperasi Intidana cabang Candisari. 

2. Bahwa terdakwa ditangkap pada hari selasa tanggal 13 
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maret 2018 sekitar pukul 16.30 Wib. 

3. Bahwa sebelumnya saksi bersama terdakwa Peta, Saksi 

Bayu Sugiyono, Saksi Danang Wuryanto, dan saksi Yudhi 

Ardiyadi. Saksi Danang Wuryanto saat itu menjadi driver 

dengan menggunakan mobil dinas merk Avanza dari 

Ungaran Menuju Ngaliyan. Saat berada di tol jatingaleh 

terdakwa meminta kepada Danang Wuryanto untuk diatar 

ke SMA Negeri 14 Jalan Kokrosono Semarang. 

4. Bahwa ketika mobil menuju SMA Negeri 4 semarang untuk 

menjemput terdakwa. Kami lihat ada keributan dan ternyata 

terdakwa sudah ditangkap oleh anggota kepolisian 

Satresnarkoba Polrestabes Semarang. Bahwa selain itu saksi 

dan teman-temannya juga dibawa untuk dimintai keterangan 

serta dites urine 

5. Bahwa hasil dari tes urine tersebut saksi bernama Bayu 

Sugiono, Danang Wuryanto dan Yuddi Ardiyadi negatif 

mengandung Metamfetamina sedangkan terdakwa positif 

mengandung Metamfetamina. 

6. Bahwa saksi tidak tahu milik siapa barang bukti berupa 1 

(satu) plastik klip kecil berisi shabu terbungkus dengan 

tissue putih dan plastik warna hijau 

c. Saksi Danang Wuryanto, S.Kom 

1. Bahwa, terdakwa merupakan teman satu kantor saksi di 

koperasi Intidana Cabang Cndisari  

2. Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari selasa tanggal 13 

maret 2018 sekitar pukul 16.30 Wib di depan SMA Negeri 

14 Semarang jalan Kokrosono Kelurahan Panggung Lor 

Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang. 

3. Bahwa saksi bersama Terdakwa Peta, Bayu Sugiyono, Adi 

Suryanto dan Yuddi Ardiyadi menggunakan mobil dinas 

merk Avanza dari Unggaran menuju Ngaliyan. Ketika 

berada di tol Jatingaleh, terdakwa meminta kepada Danang 

Wuryanto untuk diantar ke SMA 14 Jalan Kokrosono 

Semarang. 

4. Bahwa ketika mobil menuju SMA Negeri 4 semarang untuk 

menjemput terdakwa. Kami lihat ada keributan dan ternyata 

terdakwa sudah ditangkap oleh anggota kepolisian 

Satresnarkoba Polrestabes Semarang. Bahwa selain itu saksi 

dan teman-temannya juga dibawa untuk dimintai keterangan 

serta dites urine. 

5. Bahwa hasil dari tes urine tersebut saksi bernama Bayu 

Sugiono, Adi Suryanto dan Yuddi Ardiyadi negatif 
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mengandung Metamfetamina sedangkan terdakwa positif 

mengandung Metamfetamina. 

6. Bahwa saksi tidak tahu milik siapa barang bukti berupa 1 

(satu) plastik klip kecil berisi shabu terbungkus dengan 

tissue putih dan plastik warna hijau. 

d. Saksi Yuddi Ardiyadi SE Bin Junaidi 

1. Bahwa terdakwa merupakan teman satu kantor saksi di 

koperasi Intidana  cabang Candisari Semarang 

2. Bahwa terdakwa ditangkap pada hari selasa 13 maret 2018 

sekitar pukul 16.30 Wib di depan SMA Negeri 14 Semarang 

jalan Kokrosono Kelurahan Panggung Lor Kecamatan 

Semarang Utara Kota Semarang  

3. Bahwa saksi bersama Terdakwa Peta, Bayu Sugiyono, Adi 

Suryanto dan Danang Wuryanto menggunakan mobil dinas 

merk Avanza dari Unggaran menuju Ngaliyan. Ketika 

berada di tol Jatingaleh, terdakwa meminta kepada Danang 

Wuryanto untuk diantar ke SMA 14 Jalan 

4. Bahwa ketika mobil menuju SMA Negeri 4 semarang untuk 

menjemput terdakwa. Kami lihat ada keributan dan ternyata 

terdakwa sudah ditangkap oleh anggota kepolisian 

Satresnarkoba Polrestabes Semarang. Bahwa selain itu saksi 

dan teman-temannya juga dibawa untuk dimintai keterangan 

serta dites urine 

5. Bahwa hasil dari tes urine tersebut saksi bernama Bayu 

Sugiono, Adi Suryanto dan Danang Wuryanto negatif 

mengandung Metamfetamina sedangkan terdakwa positif 

mengandung Metamfetamina 

6. Bahwa saksi tidak tahu milik siapa barang bukti berupa 1 

(satu) plastik klip kecil berisi shabu terbungkus dengan 

tissue putih dan plastik warna hijau. 

e. Saksi Adhi Prasetyawan,  SH Bin Suyitno 

1. Bahwa sehubungan dengan Saksi bersama Bripka Aris 

Prihanto, Bripka Fanny Herdianto serta tim lainnya 

melakukan penagkapan terhadap terdakwa Peta Bin SN 

dalam perkara narkotika jenis shabu. 

2. Bahwa terdakwa ditangkap pada hari selasa tanggal 13 

maret 2018 sekitar pukul 16.30 Wib didepan SMA Negeri 

14 Jalan Kokrosono kelurahan Panggung Lor Kecamatan 

Semarang Utara Kota Semarang. 

3. Bahwa saksi telah mendapatkan informasi dari sorang 

informan beserta ciri-cirinya bahwa akan ada transaksi 
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narkotika jenis shabu di sekitar jalan Kokrosono. Setelah itu 

saksi dan tim menuju ke lokasi tersebut saat itu kami 

melihat, terdakwa seadang berjalan kaki di depan SMA 14 

Semarang. Ketika kami mendekati terdakwa dengan jarak 

kurang lebih 2 (dua) meter, terdakwa menjatuhkan 1 (satu) 

buah plastik warna hijau dari tangannya ke tanah. Setelah 

itu meminta terdakwa untuk mengambil bungkusan tersebut 

setelah dilihat bungkusan tersebut berisi narkotika jenis 

Shabu seberat 1 (satu) gram. 

4. Ketika saksi dan tim melakukan peangkapan terhadap 

terdakwa, saat itu terdakwa sedang sendirian berjalan kaki 

di depan SMA 14 Negeri Semarang, dan tidak lama 

kemudian teman-teman terdakwa yang bernama Bayu 

Sugiono, Adi Suryanto, Danang Wuryanto, dan Yudddi 

Ardiyadi, datang dengan menggunakan mobil dinas merk 

Avanza menghampiri saksi dan terdakwa. Setelah itu saksi 

dan tim lainnya membawa terdakwa dan teman-temannya 

ke Polrestabes Semarang untuk diambil keterangan serta 

diuji urine. 

5. Bahwa hasil dari tes urine tersebut saksi bernama Bayu 

Sugiono, Adi Suryanto dan Danang Wuryanto negatif 

mengandung Metamfetamina sedangkan terdakwa positif 

mengandung Metamfetamina. 

6. Saat itu saksi dan tim menyita barang bukti berupa 1 (satu) 

palstik klip kecil berisi sabu terbungkus dengan tissue putih 

dan plastik warna hujau, 1 (satu) buah HP merek Lenovo 

warna hitam dengan sim no 087744470990 milik terdakwa 

dan mobil Avanza. 

7. Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa memesan 

Shabu atas pesanan atau perintah Bedjo Bin Alm Amat 

Kaimi. Terdakwa memesan sabu dengan temannya Aris 

melalui Whatsaap. Selanjutnya Aris memberikan Terdakwa 

nomor rekening BCA 2520961065 atas nama Yang Wiji 

untuk Mentrasfer uang pembayaran shabu seharaga 

Rp.1.100.000,00 ( satu juta seratus ribu rupiah). Setelah itu 

terdakwa memberitahu Bedjo untuk melakukan transfer. 

8. Setelah uang ditransfer, dan tidak lama kemudia terdakwa 

mendapatakan pesan melalui Whatsaap serta gambar lokasi 

pengambilan shabu yang dikirim oleh Aris yaitu di jalan 

Kokrosono depan SMA Negeri 14 tepat di pohon besar 

samping bak sampah plastik hijau tertindih batu “ berikut 

foto lokasi posisi shabu. 

9. Bahwa, menurut terdakwa, terdakwa memesan shabu 
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melalui handphone miliknya berupa 1 (satu) buah HP merek 

Lenovo warna hitam dengan kartu sim no 087744470990. 

10. Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjadi perantara jual 

beli narkotika jenis sabu 

f. Saksi Aris Prihanto, SH Bin Rusdi 

1. Bahwa sehubungan dengan Saksi bersama, Aipda Adhi 

Prasetyawan, Bripka Fanny Herdianto serta tim lainnya 

melakukan penagkapan terhadap terdakwa Peta Bin SN 

dalam perkara narkotika jenis shabu. 

2. Bahwa terdakwa ditangkap pada hari selasa tanggal 13 

maret 2018 sekitar pukul 16.30 Wib didepan SMA Negeri 

14 Jalan Kokrosono kelurahan Panggung Lor Kecamatan 

Semarang Utara Kota Semarang. 

3. Bahwa saksi telah mendapatkan informasi dari sorang 

informan beserta ciri-cirinya bahwa akan ada transaksi 

narkotika jenis shabu di sekitar jalan Kokrosono. Setelah itu 

saksi dan tim menuju ke lokasi tersebut saat itu kami 

melihat, terdakwa seadang berjalan kaki di depan SMA 14 

Semarang. Ketika kami mendekati terdakwa dengan jarak 

kurang lebih 2 (dua) meter, terdakwa menjatuhkan 1 (satu) 

buah plastik warna hijau dari tangannya ke tanah. Setelah 

itu meminta terdakwa untuk mengambil bungkusan tersebut 

setelah dilihat bungkusan tersebut berisi narkotika jenis 

Shabu seberat 1 (satu) gram. 

4. Ketika saksi dan tim melakukan peangkapan terhadap 

terdakwa, saat itu terdakwa sedang sendirian berjalan kaki 

di depan SMA 14 Negeri Semarang, dan tidak lama 

kemudian teman-teman terdakwa yang bernama Bayu 

Sugiono, Adi Suryanto, Danang Wuryanto, dan Yudddi 

Ardiyadi, datang dengan menggunakan mobil dinas merk 

Avanza menghampiri saksi dan terdakwa. Setelah itu saksi 

dan tim lainnya membawa terdakwa dan teman-temannya 

ke Polrestabes Semarang untuk diambil keterangan serta 

diuji urine. 

5. Bahwa hasil dari tes urine tersebut saksi bernama Bayu 

Sugiono, Adi Suryanto dan Danang Wuryanto negatif. 

mengandung Metamfetamina sedangkan terdakwa positif 

mengandung Metamfetamina. 

6. Saat itu saksi dan tim menyita barang bukti berupa 1 (satu) 

palstik klip kecil berisi sabu terbungkus dengan tissue putih 

dan plastik warna hujau, 1 (satu) buah HP merek Lenovo 

warna hitam dengan sim no 087744470990 milik terdakwa 
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dan mobil Avanza. 

7. Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa memesan 

Shabu atas pesanan atau perintah Bedjo Bin Alm Amat 

Kaimi. Terdakwa memesan sabu dengan temannya Aris 

melalui Whatsaap. Selanjutnya Aris memberikan Terdakwa 

nomor rekening BCA 2520961065 atas nama Yang Wiji 

untuk Mentrasfer uang pembayaran shabu seharaga 

Rp.1.100.000,00 ( satu juta seratus ribu rupiah) Setelah itu 

terdakwa memberitahu Bedjo untuk melakukan transfer. 

8. Setelah uang ditransfer, dan tidak lama kemudia terdakwa 

mendapatakan pesan melalui Whatsaap serta gambar lokasi 

pengambilan shabu yang dikirim oleh Aris yaitu di jalan 

Kokrosono depan SMA  Negeri 14 tepat di pohon besar 

samping bak sampah plastik hijau tertindih batu “ berikut 

foto lokasi posisi shabu. 

9. Bahwa, menurut terdakwa, terdakwa memesan shabu 

melalui handphone miliknya berupa 1 (satu) buah HP merek 

Lenovo warna hitam dengan kartu sim no 087744470990. 

10. Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjadi perantara jual 

beli narkotika jenis shabu 

g. Saksi Fanny Herdhianto, SH Bin Alm H Soenoko 

1. Bahwa sehubungan dengan Saksi bersama, Aipda Adhi 

Prasetyawan, Bripka Aris Prihanto serta tim lainnya 

melakukan penagkapan terhadap terdakwa Peta Bin SN 

dalam perkara narkotika jenis shabu. 

2. Bahwa terdakwa ditangkap pada hari selasa tanggal 13 

maret 2018 sekitar pukul 16.30 Wib didepan SMA Negeri 

14 Jalan Kokrosono kelurahan Panggung Lor Kecamatan 

Semarang Utara Kota Semarang. 

3. Bahwa saksi telah mendapatkan informasi dari sorang 

informan beserta ciri-cirinya bahwa akan ada transaksi 

narkotika jenis shabu di sekitar jalan Kokrosono. Setelah itu 

saksi dan tim menuju ke lokasi tersebut saat itu kami 

melihat, terdakwa seadang berjalan kaki di depan SMA 14 

Semarang. Ketika kami mendekati terdakwa dengan jarak 

kurang lebih 2 (dua) meter, terdakwa menjatuhkan 1 (satu) 

buah plastik warna hijau dari tangannya ke tanah. Setelah 

itu meminta terdakwa untuk mengambil bungkusan tersebut 

setelah dilihat bungkusan tersebut berisi narkotika jenis 

shabu seberat 1 (satu) gram. 

4. Ketika saksi dan tim melakukan peangkapan terhadap 

terdakwa, saat itu terdakwa sedang sendirian berjalan kaki 
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di depan SMA 14 Negeri Semarang, dan tidak lama 

kemudian teman-teman terdakwa yang bernama Bayu 

Sugiono, Adi Suryanto, Danang Wuryanto, dan Yudddi 

Ardiyadi, datang dengan menggunakan mobil dinas merk 

Avanza menghampiri saksi dan terdakwa. Setelah itu saksi 

dan tim lainnya membawa terdakwa dan teman-temannya 

ke Polrestabes Semarang untuk diambil keterangan serta 

diuji urine. 

5. Bahwa hasil dari tes urine tersebut saksi bernama Bayu 

Sugiono, Adi Suryanto dan Danang Wuryanto negatif. 

mengandung Metamfetamina sedangkan terdakwa positif 

mengandung Metamfetamina 

6. Saat itu saksi dan tim menyita barang bukti berupa 1 (satu) 

palstik klip kecil berisi sabu terbungkus dengan tissue putih 

dan plastik warna hujau, 1 (satu) buah HP merek Lenovo 

warna hitam dengan sim no 087744470990 milik terdakwa 

dan mobil Avanza. 

7. Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa memesan 

Shabu atas pesanan atau perintah Bedjo Bin Alm Amat 

Kaimi. Terdakwa memesan sabu dengan temannya Aris 

melalui Whatsaap. Selanjutnya Aris memberikan Terdakwa 

nomor rekening BCA 2520961065 atas nama Yang Wiji 

untuk Mentrasfer uang pembayaran shabu seharaga 

Rp.1.100.000,00 ( satu juta seratus ribu rupiah) Setelah itu 

terdakwa memberitahu Bedjo untuk melakukan transfer. 

8. Setelah uang ditransfer, dan tidak lama kemudia terdakwa 

mendapatakan pesan melalui Whatsaap serta gambar lokasi 

pengambilan shabu yang dikirim oleh Aris yaitu di jalan 

Kokrosono depan SMA  Negeri 14 tepat di pohon besar 

samping bak sampah plastik hijau tertindih batu “ berikut 

foto lokasi posisi shabu 

9. Bahwa, menurut terdakwa, terdakwa memesan shabu 

melalui handphone miliknya berupa 1 (satu) buah HP merek 

Lenovo warna hitam dengan kartu sim no 087744470990. 

10. Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjadi perantara jual 

beli narkotika jenis shabu. 

h. Saksi Bedjo Bin Alm Amat Kaimi 

1. Terdakwa merupakan tetangga saksi, rumah terdakwa dan 

saksi bersampingan 

2. Saksi meminta tolong kepada terdakwa untuk memesankan 

shabu. Sahbu tersebut bukan untuk saksi melainkan untuk 

teman saksi bernama Agus yang akan datang ke Semarang 
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dari jakarta 

3. Saksi bertanya dengan terdakwa melalui Whatsaap berapa 

harga 1 (satu) gram dibalas terdakwa harga 1 (satu) gram 

Rp 1.100.000,00 ( satu juta seratus ribu rupiah) sedangkan  

( setegah) gram harganya Rp. 600.000,00 ( enam ratus ribu 

rupiah). Harga shabu tersebut saksi sampaikan kepada Agus 

4. Kemudian tak berapa lama Agus mengirimkan bukti 

transfer ke saksi melalui whatsapp, selanjutnya saksi 

kirimkan kepada terdakwa. Saksi tidak tahu bahwa jika 

terdakwa ditangkap kepolisian, saksi tahu terdakwa 

ditangkap oleh istri terdakwa keesokan harinya pada hari 

rabu tanggal 14 maret 2018 

5. Bahwa saksi baru pertama kali ini memesan shabu dengan 

terdakwa, sebenarnya yang memesan shabu tersebut adalah 

teman saksi bernama Agus. 

6. Bahwa saksi tida tahu milik siapa barang bukti berupa 1 

(satu) plastik klip kecil berisi shabu terbungkus dengan 

tissue putih dan plastik warna hijau 

7. Bahwa, saksi sadar jika membeli shabu maupun 

menggunakan shabu tersebut dilarang oleh undang-undang 

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan kereterangan yang 

pada pokoknya sebagai berikut: 

1) Bahwa, terdakwa ditangkap pada hari selasa 13 maret 2018 sekitar pukul 

16.30 Wib didepan SMA Negeri 14 Jalan Kokrosono kelurahan Panggung 

Lor Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang. 

2) Bahwa, Petugas melakukan tim menyita barang bukti berupa 1 (satu) 

palstik klip kecil berisi sabu terbungkus dengan tissue putih dan plastik 

warna hujau, 1 (satu) buah HP merek Lenovo warna hitam dengan sim no 

087744470990 milik terdakwa dan mobil Avanza milik kantor terdakwa. 

3) Ketika terdakwa sedang dalam perjalanan bersama teman satu kantor 

bernama Bayu Sugiono, Adi Suryanto, Danang Wuryanto, dan Yuddi 

Ardiyadi menggunakan mobil dinas Avanza menuju Ngaliyan untuk 

menjemput Manager. Kemudian terdakwa meminta tolong kepada Danang 

Wuryanto untuk diantar Ke SMA Negeri 14 jalan Kokrosono Semarang. 

Terdakwa meminta teman-temannya untuk meninggalkan dan meminta 

seperempat jam lagi untuk menjemput terdakwa. 

4) Terdakwa langsung menuju pohon besar yang disampingnya ada bak 

sampah depan SMA 14 seuai petunjuk Aris yang sebelumnya sudah 

mengirimkan terdakwa pesan serta lokasi tempat pengambilan shabu. 

Setelah itu terdakwa mengambilnya dan berjalan ke arah gerbang SMA 

Negeri 14 Semarang untuk menunggu jemputan, Tiba-tiba anggota 
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kepolisian mengampiri terdakwa, kemudian terdakwa kaget dan 

menjatuhkan shabu ketanah. Terdakwa disururuh mengambil bungkusan 

tersebut. Pada saat teman-teman terdakwa menghampiri. terdakwa dan 

teman-temannya dibawa oeh pihak kepolisian ke polerstabes untuk 

dimintai keterangan serta dilakukan tes urine. Hasil urine Bayu Sugiono, 

Adi Suryanto, Danang Wuryanto dan Yuddi Ardiyadi negatif mengandung 

metamfetamina, sedangkan terdakwa positif mengandung metamfetamina. 

5) Bahwa, Terdakwa memesan shabu dengan teman terdakwa bernama Aris 

melalui Whatsaap, selanjutnya Aris memberikan Terdakwa nomor 

rekening BCA 2520961065 atas nama Yang Wiji untuk mentrasfer uang 

pembayaran seharaga Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah). 

Setelah ditransfer oleh Bedjo, bukti trasfer tersebut terdakwa kirimkan 

pada Aris. 

6) Setelah uang ditransfer kemudian terdakwa mendapatkan pesan melalui 

Whatsaap  serta gambar lokasi pengambilan Shabu yang dikirim Aris yaitu 

di Jalan Kokrosono depan SMA Negeri 14 tepat di pohon besar samping 

bak sampah plastik warna hijau tertindih batu “ berikut foto lokasi posisi 

shabu. 

7) Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjadi perantara dalam jual 

beli narkotika jenis shabu 

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara subsidaritas maka terlebih 

dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair melanggar pasal 

114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsur 

sebagai berikut: 

a. Unsur setiap Orang 

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapapun 

juga termasuk diri terdakwa Peta Bin SN selaku subyek hukum. 

Berdasarkan keteragan saski-saksi, keterangan terdakwa yang didukung 

barang bukti yang disita diperoleh fakta hukum pelaku tindak pidana yang 

disangkakan tersebut Peta. Dengan demikian unsur setiap orang terpenuhi. 

b. Unsur tanpa hak melawan hukum  

Menimbang, bahwa diperoleh fakta yuridis di persidangan yang diperoleh 

dari keterangan para saksi yang bersesuaian dihubungkan dengan 

keterangan terdakwa dan barang bukti yang dapat disita oleh pihak 

berwajib yakni apabila sabu-sabu yang disita oleh pihak berwajib saat 

dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 

1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu terbungkus dengan tissue putih dan 

plastik warana hijau seberat 1 (satu) gram dan 1 (satu) buah HP merek 

Lenovo warna hitam dengan kartu sim 087744470990 milik terdakwa yang 

digunakan terdakwa untuk bertransaksi dan ternyata tidak dilengkapi 

dengan surat dari pihak berwajib karena terdakwa tidak berhak untuk itu, 

sedangkan terdakwa mengetahui apabila penguasaan sabu-sabu dengan 

cara demikian adalah betentangan dengan undang-undang sedangkan 
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terdakwa mengetahui  hal tersebut dilarang undang-undang namun tetap 

dilakukan . dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi dan 

terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum. 

c. Unsur menawarkan utuk dijual, menjual, membeli, menerima, 

menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan 

Narkotika Golongan I 

Terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu seberat 1 (satu) gram seharga Rp 

1.100.000,00 ( satu juta seratus ribu rupiah) pesanan teman terdakwa 

bernama Bedjo Bin Alm Amat Kaimi, saat itu Bedjo minta terdakwa untuk 

membelikan shabu melalui terdakwa. Kemudian terdakwa memesan shabu 

dengan teman terdakwa Aris melalui Whatsaap, selanjutnya Aris 

memberikan terdakwa nomor rekening BCA 2520961065 atas nama Yang 

Wuji untuk mentrasfer uang pembayaran shabu seharga Rp 1.100.000,00 

(satu juta seratus ribu rupiah). Setelah ditransfer oleh Bedjo, bukti transfer 

tersebut terdakwa kirimkan kepada Aris, lalu terdakwa mengambil shabu 

tersebut. 

Terdakwa mempunyai peran menjadi perantara dalam jual beli Narkotika 

Golongan I unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan 

menyakinkan menurut hukum 

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, Majelis 

perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman 

bagi terdakwa sebagai berikut: 

A. Hal-hal yang memberatkan 

a) Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam 

pemberantasan narkotika dikalangan masyarkat 

B. Hal-hal yang meringankan  

a) Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan 

b) Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya 

c) Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya 

Memperhatikan, pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 

Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum 

acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan: 

MENGADILI 

1) Menyatakan terdakwa Peta Bin SN terbukti secara sah dan menyakinkan 

bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum” menjadi 

perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” 

2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana 

penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 

1000.000.000,00 (satu miliyar) dengan ketentuan apabila denda tersebut 

tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 
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3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa 

dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan 

4) Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan 

5) Menetapkan barang bukti berupa : 

a. 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi terbungkus dengan tissue 

putih dan plastik warna hijau dengan berat bersih serbuk kristal 

0,667 gram, 1 (satu) buah tube plastik berisi urine milik terdakwa 

Peta 

 Dirampas untuk dimusnahkan: 

a. 1 (satu) unit handphone merek Lenovo warna hitam dengan kartu 

sim nomor 087744470990 

 Dirampas untuk negara  

a. 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam No.pol. H-9271-EH serta 

Stnk atas nama Saudara Handoko 

Dikembalikan kepada saudara Handoko melalui saksi Bayu 

Sugiyono 

6) Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 

2.000,00 (dua ribu rupiah) 

 

 Hasil wawancara Penulis dengan Hakim Pengadilan Negeri 

Semarang tentang penerapan sanksi pidana bagi kurir narkotika di Pengadilan 

Negeri Semarang. 

“Untuk penerapan sanksi pidana bagi kurir narkotika,  Hakim akan 

melihat pasal mana yang dilanggar yang dimana pasal tentang kurir 

sudah   diatur dalam pasal 114 ayat 1 dan 2, 119 ayat 1 dan 2, 124 ayat 

1 dan 2, apabila melanggar ketentuan pasal 114 (narkotika golongan I) 

akan dipidana dengan penjara minimal 5 tahun dan maksimal seumur 

hidup dengan denda minimal 1 miliyar sampai 10 miliyar serta apabila 

narkotika melebihi 1 kilogram atau 5 batang pohon atau 5 gram maka 

ada pemberatan denda ditambah 1/3 serta yang paling berat hukuman 

mati. Narkotika golongan II akan dipidana minimal 4 tahun sampai 

seumur hidup. Denda minimal 800 juta sampai 8 miliar dan adanya 

tambahan 1/3 apabila narkotika melebihi 5 gram dan hukuman paling 

berat hukuman mati. narkotika golongan III dapat dipidana minimal 3 
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tahun dan maksimal 15 tahun. Denda 600 juta sampai 5 miliyar dan 

apabila narkotika melebihi 5 gram maka denda ditambah 1/3.57 

 

Penerapan sanksi pidana terhadap terdakwa kurir narkotika jelas 

mendasarkan pada suatu penalaran yang runtut, sistematis, kepastian hukum 

dan berdasarkan pada perlindungan, keadilan dan kemanusiaan. sehingga 

hakim tetap berpijak pada peraturan yang ada dan tidak melebihi tuntutan 

yang ada sehingga tecapailah keadilan bagi terdakwa sesuai dengan perbuatan 

terdakwa. seperti yang tedapat dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi keadilan, pengayoman, 

kemanusiaan, ketertiban, perlindungan, keamanan, nilai-nilai ilmiah dan 

kepastian hukum.58 

Adanya penegakan hukum yang tegas terhadap kurir narkotika pasti 

akan mengurangi jumlah narkotika yang beredar dalam masyaraka. karena 

dengan pemberantasan yang merata maka jumlah narkotika yang beredar 

sedikit dan bisa diawasi oleh aparat penegak hukum yang berwenang dan bisa 

mecegah terjadinya penyelundupan narkotika ilegal, yang biasa dilakukan 

para pengedar atau kurir narkotika. 

Mengenai Kasus putusan Nomor 452/Pid.Sus/2018/PN Smg dan 

putusan Nomor 484/Pid.Sus/2018/PN Smg. Berikut tabel perbandingan 

penerapan sanksi pidananya: 

                                                             
57Wawancara dengan Bapak Suparno, SH, MH di Pengadilan Negeri Semarang tanggal 19 

November 2018 
58 Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 
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Tabel 3.2 

Perbandingan Kasus Kurir Narkotika 

 

Kasus Pasal yang 

didakwakan 

Dakwaan Tuntutan Putusan 

Penerapan 

Pertimbangan Hakim 

452/Pid.Sus/2018/PN 

Smg 

Pasal 114 ayat 

1 Jo 112 ayat 

1 UU 35 

tahun 2009 

Primair 114 ayat 1 

Subsidair 112 ayat 1 

7 tahun 

denda 1 

Miliyar 

Subsidair 4 

bulan penjara 

5 tahun 6 bulan 

denda 1 miliyar 

Subsidair 2 bulan 

Penjara melanggar 

pasal 114 ayat 1 UU 

no 35 tahun 2009 

Hal yang memberatkan perbuatan 

terdakwa tidak mendukung program 

pemerintah. 

Hal yang meringankan terdakwa 

bersikap sopan, terdakwa mengakui 

perbuatannya dan berjanji tidak 

mengulangi lagi. 

484/Pid.Sus/2018/PN 

Smg. 

Pasal 114 ayat 

1 Jo Pasal 132 

ayat 1 UU no 

35 tahun 2009 

Primair Pasal 114 

ayat 1 Jo Pasal 132 

ayat 1 Subsidair 

Pasal 112 ayat 1 Jo 

pasal 132 ayat 1 UU 

no 35 tahun 2009 

7 tahun 6 

bulan denda 

1 miliyar 

subsidair 3 

bulan 

6 tahun  denda 1 

miliyar subsidair 2 

bulan 

melanggar pasal 114 

ayat 1 UU no 35 

tahun 2009 

Hal yang memberatkan perbuatan 

terdakwa tidak mematuhi program 

pemerintah yang sedang 

menggalakkan pemberantasan 

penyalahgunaan narkotika. 

Hal yang meringankan terdakwa 

mengakui, menyesali perbuatannya 

serta berjanji tidak mengulangi lagi 

Terdakwa mempunyai tanggungan 

keluarga seorang anak yang masih 

balita dan seorang istri 

Sumber: Data Sekunder yang diolah Peneliti 
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Berdasarkan tabel di atas maka dapat diatas dapat disimpulkan bahwa 

penerapan sanksi pidana bagi kurir narkotika sangat berbeda-beda hal ini bisa 

terjadi karena hakim memiliki pertimbangan sendiri-sendiri dalam setiap 

putusan yang akan dibuat. Setiap putusan yang dibuat oleh hakim didasarkan 

pada fakta-fakta hukum, motif tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, 

keterangan saksi, dan juga bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor non yuridis 

yang meringankan dan juga memberatkan terdakwa. Penerapan pada setiap 

kasusnya hakim akan merumuskan suatu putusan berdasarkan faktor-faktor 

diatas yang nantinya benar-benar tercipta suatu putusan yang ideal dan efektif 

bagi penerapan sanksi pidana bagi kurir narkotika. 

C. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menerapkan Sanksi Pidana bagi 

Kurir Narkotika 

Hakim dalam menerapakan sanksi pidana bagi terdakwa kurir 

narkotika yaitu minimal harus memiliki dua alat bukti yang dimana alat bukti 

ini berada dalam KUHAP pasal 184 yang diamana alat bukti yang sah adalah 

keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.59 

Selain itu juga berlaku aturan khusus yang berada dalam undang-

undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengatur tentang alat 

bukti yaitu pasal 86 yang berbunyi: 

1) Penyidik dapat memperoleh alat bukti selain sebagaimana dimaksud dalam 

undang-undang tentang hukum acara pidana  

2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa : 

a) Informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara 

elektronik dengan alat optik atau serupa dengan itu 

                                                             
59Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
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b) Data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan /atau 

didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu 

sarana baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik apa pun selain 

kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak 

terbatas pada: 

1.  Tulisan, suara, dan / atau gambar 

2.  Peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau 

3.  Huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi    yang memiliki 

makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau 

memahaminya60 

     

Setelah alat bukti terpenuhi, maka hakim akan berlanjut pada fakta-

fakta hukum Yang ada dalam kasus untuk mencari kebenaran yuridis yang 

akan menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus sebuah perkara. 

Kebenaran yuridis itu dapat hakim lihat pada: 

a. Dakwaan penuntut umum  

Dakwaan penuntut umum merupakan dasar pertimbangan hakim dalam 

menjalani persidangan dimana dakwaan penintut umum berisi identitas 

terdakwa, tindak pidana yang dilakukan, tempat dan waktu kejadian 

perkara, tuntutan pidana, dakwaan tunggal, dakwaan alternatif, dakwaan 

subsidair, dakwaan kumulatif, dan dakwaan kumulatif. 

Dakwaan ini juga akan menentukan pertimbangan hakim dalam 

menjatuhkan putusan untuk terdakwa. Sehingga apabila tuntutan itu 

terbukti secara sah dan menyakinkan maka terdakwa akan dihukum sesuai 

dakwaan yang diajukan. 

b. Keterangan saksi  

 Keterangan Saksi akan mempengaruhi pertimbangan hakim. Karena 

keterangan saksi merupakan komponen dalam menggali fakta-fakta hukum 

                                                             
60 Pasal 86 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 
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yang terjadi sebenarnya. Keterangan saksi merupakan alat bukti yang sah 

apabila saksi itu mengalami, melihat dan mendengar sendiri kejadian suatu 

peristiwa pidana atau disebut Testimonium de Auditu sehingga jelas hal ini 

akan mempermudah hakim dalam memberikan ptusan terkait bersalah 

tidaknya terdakwa. 

c. Pasal-Pasal Peraturan Pidana 

 Pada proses persidangan salah satu hal yang terungkap adalah pasal-pasal 

peraturan pidana. Pasal-pasal ini berada dalam surat dakwaan jasa 

penuntut umum yang dimana pasal–pasal peraturan pidana merupakan 

akumulasi dari hukum pidana yang dilakukan terdakwa. Pasal-pasal 

peraturan pidana ini kemudian harus dibuktikan oleh penuntut umum dan 

hakim hal ini dikarenakan pasal-pasal peraturan pidana akan menentukan 

pemidanaan seseorang yang akan berpengaruh bagi kehidupan terdakwa. 

Saat proses pembuktian pasal-pasal peraturan pidana, hakim harus jeli dan 

cermat dalam mencari fakta-fakta yang ada dikarenakan hakim diharuskan 

mengadili terdakwa berdasarkan asas keadilan, nilai-nilai ilmiah, kepastian 

hukum dan perlindungan, jangan sampai nantinya putusan yang 

dikeluarkan oleh hakim betertangan dengan hal itu dan melanggar suatu 

hak asasi manusia yang bisa merugikan terdakwa dan keluarganya. 

d. Barang bukti  

Pada proses persidangan barang bukti merupakan unsur yang penting 

dalam membantu hakim memberikan pertimbangan. Barang bukti akan 

memperkuat keyakinan hakim dalam membantu memberikan 
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pertimbangan, tentunya barang bukti harus sesuai dengan kasus yang 

terjadi, yang kemudian diajukan ke persidangan dan ditunjukan oleh 

penuntut umum kepada hakim, saksi dan terdakwa. Barang bukti yang 

diajukan itu bisa berupa keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, surat 

dan keterangan terdakwa   

e. Keterangan terdakwa  

Pada proses persidangan di pengadilan keterangan terdakwa sangat 

membantu hakim dalam mengambil keputusan. Selain membantu hakim 

keterangan terdakwa yang obyektif dapat membantu merigankan hukuman 

terdakwa. Keterangan terdakwa sangat dibutuhkan dalam persidangan 

karena dengan pengakuan terdakwa secara langsung maka fakta-fakta 

hukum terhadap peristiwa dapat cepat ditemukan. Selain itu dengan 

keterangan fakta yang objektif maka persidangan akan cepat dan tidak 

membuang-buang waktu. 

Selain hal  tersebut diatas berdasarkan Hasil wawancara Penulis 

dengan hakim Pengadilan Negeri Semarang mengatakan bahwa dasar 

pertimbangan hakim adalah: 

“Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan bisa 

dipengaruhi oleh faktor-faktor sosiologis selain daripada yuridis saja 

dimana hakim juga harus mementingkan rasa keadilan dan 

kemanusiaan bagi terdakwa sehingga penghukuman dirasa bukan 

sebagai pembalasan namun sebagai tujuan pembinaan terhadap 

terdakwa .”61 

                                                             
61Wawancara dengan Bapak Suparno, SH, MH di Pengadilan Negeri Semarang Tanggal 19 

Desember 2018 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim pengadilan negeri 

Semarang faktor yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam kasus 

narkotika yang meringankan hukuman terdakwa  didasarkan pada hal-hal 

berikut: 

“Faktor usia terdakwa yang sudah lanjut atau usia terdakwa yang 

masih muda, terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan, 

tedakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, terdakwa 

mempunyai tanggungan anak dan istri yang harus dinafkahi, terdakwa 

baru pertama kali melakukan tindak pidana, tindak pidana terjadi 

karena hasutan dari orang lain”62 

Sedangkan unsur yang menjadi pertimbangan hakim dalam kasus 

narkotika yang memberatkan bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut: 

“Pertimbangan hakim yang bersifat memberatkan adanya niat 

terdakwa melakukan tindak pidana, adanya pengulangan tindak pidana 

yang sama oleh terdakwa, motif dan tujuan dilakukannya  tindak 

pidana demi kepentingan pribadi, cara melakukan tindak pidana 

dilakukan secara sitematis dan terorganisasi, tindak pidana yang 

dibuat oleh terdakwa merugikan masyarakat dan negara, perbuatan 

terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan 

narkotika. hal-hal yang tercantum diatas akan justru menambah 

pemidanaan terhadap terdakwa berupa pemberatan dengan menambah 

1/3 dari hukuman pokok” 63 

Walaupun belum digunakan, Pasal 60 Rancangan Undang-Undang 

KUHP yang mengatur tentang pedoman pemidanaan, dapat pula digunakan 

sebagai bahan pertimbangan. Dalam kasus ini, dalam pemidanaan telah 

dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 

1. Kesalahan pembuat Tindak Pidana: 

                                                             
62 Wawancara dengan Bapak Suparno, SH, MH di Pengadilan Negeri Semarang Tanggal 19 

Desember 2018 
63 Wawancara dengan Bapak Suparno, SH, MH di Pengadilan Negeri Semarang Tanggal 19 

Desember 2018 
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2. Motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana: 

3. Sikap batin pembuat Tindak Pidana: 

4. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak 

direncanakan: 

5. Cara melakukan Tindak Pidana: 

6. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan Tindak Pidana: 

7. Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pembuat 

Tindak Pidana: 

8. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat Tindak Pidana: 

9. Pengaruh Tindak Pidana terhadap korban atau keluarga Korban: 

10.  Pemaafan dari korban dan/atau keluarganya 

11.  Nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. 

 Pertimbangan dalam Putusan Nomor 484/Pid. Sus/2018/PN Smg 

adalah kesalahan pembuat tindak pidana terdakwa menjadi kurir narkotika 

dimana terdakwa dengan sadar dan tanpa tekanan menjadi perantara untuk 

memesan narkotika dimana terdakwa membawa narkotika  jenis shabu 

seberat 0,665 gram. Cara pelaku melakukan tindak pidana yaitu dengan 

menggunakan media Handphone untuk memesan narkotika jenis shabu dan 

motif  terdakwa yaitu untuk mendapatkan keuntungan Rp 100.000 (seratus 

ribu rupiah). Hal ini jelas pada hal ini terdakwa melanggar unsur-unsur yang 

ada dalam pasal 114 ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 

tentang narkotika. Selain pertimbangan yang ada di dalam undang-undang 

hakim juga memperhatikan dasar-dasar pertimbangan non yuridis yang bisa 
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juga menjadi pertimbangan yaitu terdakwa mengakui perbuatannya, 

menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan menggulangi lagi dan 

terdakwa mempunyai tanggungan keluarga seorang anak yang masih balita. 

Sehingga dasar itu bisa digunakan sebagai pertimbangan putusan yang tidak 

berorientasi pada pembalasan dendam terhadap kesalahan pelaku melainkan 

pada tujuan dasar dari pemidanaan itu sendiri. 

Pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 452/Pid.Sus/2018/PN 

Smg adalah terdakwa dengan sadar dan tanpa tekanan menjadi perantara 

untuk memesan narkotika dimana terdakwa membawa narkotika  jenis shabu 

seberat 0,677 gram. Cara pelaku melakukan tindak pidana yaitu dengan 

menggunakan medaia Handphone untuk memesan narkotika jenis shabu dan 

motif  terdakwa yaitu untuk mendapatkan keuntungan berupa bersama-sama 

menikmati shabu. Dalam hal ini terdakwa melanggar unsur-unsur yang ada 

dalam pasal 114 ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika. selain pertimbangan yang ada di dalam undang-undang 

hakim juga memperhatikan dasar-dasar pertimbangan non yuridis yang bisa 

juga menjadi pertimbangan yaitu terdakwa mengakui perbuatannya, bersikap 

sopan selama persidangan, berjanji tidak akan mengulangi Sehingga dasar itu 

bisa digunakan sebagai pertimbangan putusan yang tidak berorientasi pada 

pembalasan dendam terhadap kesalahan pelaku melainkan pada tujuan dasar 

dari pemidanaan itu sendiri. 
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D. Hambatan-Hambatan yang dialami oleh Hakim dalam Menerapkan 

Sanksi Pidana bagi Kurir Narkotika 

Peranan penegak hukum salah satunya yaitu menerapkan secara nyata 

aturan-aturan yang ada dalam aturan-aturan yang berlaku secara tepat, adil 

dan sesuai kaidah-kaidah dalam masyarakat. Salah satu instrumen yang 

paling penting adalah penegakan hukum (law enforcement) dimana hal ini 

merupakan tonggak dari adanya penerapan hukum. Berikut ini Soerjono 

Soekanto mengemukakan beberapa faktor yang berpengaruh terhadap 

penegakan hukum:64 

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam akan dibatasi pada 

undang-undang saja 

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk 

maupun menerapkan hukum. 

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum 

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut 

berlaku atau diterapkan. 

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang 

didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup. 

Dalam hasil wawancara dengan hakim pengadilan Negeri Semarang 

tentang hambatan yang dialami hakim dalam menerapkan sanksi pidana  bagi 

kurir narkotika dapat dibagi menjadi dua yaitu hambatan internal dan 

eksternal.  

                                                             
64Loc.citSoerjono Soekanto hal 8 
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Berdasarkan hasil wawancara, hambatan internal dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

“Hambatan internal yang dialami bahwa apabila kurir narkoba 

melakukan perbuatan pidana berkali-kali maka itu bukan suatu 

pemidanaan yang efektif sehingga diperluhkan pembinaan yang 

efektif dan perlu juga mencari pemidanaan yang baik sehingga 

hukuman yang dikenakan tidak hanya saja dipandang sebagai 

penghukuman semata tanpa adanya nilai-nilai positif yang bisa 

diambil sehingga tindak pidana yang sama akan terus diulangi dan 

akhirnya merugikan masyarakat”65 

Hambatan internal yang dikemukakan di atas dapat dikategorikan 

sebagai hambatan dari faktor penegak hukum. Penegak hukum dalam hal ini 

merasakan bahwa pemidanaan dalam hal ini bukan sesuatu yang sifatnya 

positif karena dianggap tidak efektif, terutama untuk pelaku yang telah 

berulang kali melakukan tindak pidana. Apa yang dibutuhkan adalah pelaku 

merasakan jera dengan pidana yang dijatuhkan. 

Namun bersamaan dengan itu Hakim juga menganggap bahwa 

seharusnya pidana yang diterapkan dapat memiliki unsur positif sehingga 

pelaku tidak akan mengulangi tindak pidana lagi. 

Hambatan eksternal yang dialmi oleh Hakim Pengadilan Negeri 

Semarang diperoleh sebagai hasil berikut: 

“Hambatan eksternal yang dialami oleh hakim adalah adanya 

intervensi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dari keluarga 

terdakwa yang menghendaki bahwa terdakwa dinyatakan tidak 

bersalah atau hukuman yang diterima bisa diringankan. Selain 

hambatan tersebut hakim juga kadang-kadang mengalami tekanan dari 

pers (trial by press) atau dari masyarakat (trial by society) yang 

meminta supaya pidana bagi terdakwa diperberat dikarenakan Pers 

dan masyarakat menganggap bahwa hukuman yang berat bagi 

terdakwa dapat menimbulkan efek jera dan efektifitas dari 

                                                             
65Wawancara dengan Bapak Suparno, SH, MH di Pengadilan Negeri Semarang Tanggal 19 

Desember 2018 
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pemidanaan. Disisi lain hakim harus independen dan profesional 

dalam menjaga objektifitas dalam setiap membuat putusan yang adil 

bagi semua”66 

Hambatan yang diungkapkan di atas adalah bentuk hambatan 

eksternal karena adanya tekanan dari luar diri hakim, dalam hal ini tekanan 

dari media masa dan masyarakat. Media dan masyarakat terkadang 

menginginkan penerapan pidana yang sangat berat, sementara itu hakim tetap 

harus menjaga objektifitas dari putusan yang diberikan. Selain itu Hakim juga 

akan mempertimbangkan bahwa Pemerintah sedang giat-giatnya 

memberantas narkoba, sehingga penerapan sanksi pidananya harus 

mempertimbangkan hal ini. 

Selain itu ditemukan hambatan eksternal yang lain, yang lebih lanjut 

hakim Pengadilan Negeri Semarang mengemukakan sebagai berikut: 

“Hambatan lain berasal dari masyarakat yaitu kurang  kesadarannya 

masyarakat bahwa pemerintah sedang giat-giatnya memberantas 

kasus-kasus yang berkaitan dengan narkotika dimana narkotika 

merupakan musuh utama bangsa Indonesia yang harus segera 

diberantas sampai tuntas. Sehingga harapan pemerintah bahwa tidak 

hanya pemerintah yang bekerja saja tapi juga masyarakat harus juga 

ikut berpartisipasi terhadap kasus narkotika yang berkembang saat 

ini”67.  

Berdasarkan hasil penelitian, tidak ditemukan hambatan yang berasal 

dari undang-undang, karena dirasa oleh Hakim bahwa peraturan perundang-

undangan yang ada telah dengan sangat jelas mengatur tentang pidana dan 

penerapan pidana bagi kurir narkoba. 

                                                             
66Wawancara dengan Bapak Suparno, SH, MH di Pengadilan Negeri Semarang Tanggal 19 

Desember 2018 
67Wawancara dengan Bapak Suparno, SH, MH di Pengadilan Negeri Semarang Tanggal 19 

Desember 2018 
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Berdasarkan berberapa hambatan diatas dapat diuraikan bahwa 

terdapat beberapa hambatan yang dialami oleh hakim baik dari hakim, adanya 

pihak yang berkepentingan dari keluarga, pers, pemerintah dan masyarakat. 

Kompleknya masalah kurir narkotika ini harus menjadi perhatian hakim 

karena dengan banyaknya benturan kepentingan maka tidak mustahil bahwa 

putusan yang dibuat hakim nantinya tidak objektif karena adanya hambatan-

hambatan yang begitu banyak. Dengan kondisi demikian, Hakim sebagai 

penegak hukum harus cermat dan teliti dalam memutus perkara khususnya 

kasus kurir narkotika yang dianggap merugikan semua pihak. 

Penerapan sanksi pidana  bagi kurir narkotika yang efektif  bisa 

dicapai bila ada sinergi dari semua pihak untuk mau bersama-sama 

mengawasi kasus narkotika yang berkemabang saat ini, karena dengan hanya 

mengandalkan undang-undang saja tidak cukup karena kenyataannya dengan 

perkembangan teknlogi yang cepat undang-undang tidak dapat menampung 

kejahatan yang berkembang.  

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 


