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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan pihak-pihak yang 

terkait di Pengadilan Negeri Semarang maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Penerapan Sanksi pidana bagi kurir narkotika sudah sesuai dengan 

ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dimana dalam 

menerapkan sanksi pidana tersebut hakim mempertimbangkan setiap unsur 

yang ada dalam Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta 

hakim juga memperhatikan fakta-fakta hukum yang diajukan di 

persidangan seperti barang bukti, keterangan saksi, keterangan terdakwa. 

Pertimbangan Hakim untuk menerapkan pidana yang utama adalah saat ini 

pemerintah sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan narkotika, oleh 

sebab itu, penerapan pidana yang diberikan oleh Hakim diharapkan dapat 

membuat pelaku jera dan tidak mengulangi kembali perbuatannya 

sehingga pemberantasan narkotika yang sedang digalakkan Pemerintah 

dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dengan demikian hakim dalam 

menerapkan pidana selalu mempertimbangkan fakta hukum dan 

mempertimbangkan segi manfaat dari pidana sehingga sanksi pidana atau  

hukuman bagi terdakwa dapat diberikan secara adil, berkepastian hukum 

dan mempertimbangkan manfaat bagi masyarakat. 

2. Pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi pidana bagi kurir narkotika 

mempertimbangkan fakta-fakta hukum, keterangan saksi, keterangan 
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terdakwa yang didasarkan  pada sebuah peristiwa yang terjadi sebenarnya. 

Setelah hakim mengetahui peristiwa yang terjadi maka hakim akan 

mencari apakah semua hal tersebut melanggar pasal-pasal yang 

didakwakan yaitu pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika sebagai dasar pertimbangan yuridis,Pertimbangan non 

yuridis dalam kasus yaitu terdakwa bersikap sopan, Mengakui terus terang, 

tidak akan mengulangi perbuatannya, terdakwa memiliki anak yang masih 

kecil, sehingga hal ini akan mempengaruhi putusan hakim. 

3. Hambatan-hambatan yang dialami oleh hakim adalah bahwa apabila 

adanya intervensi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dari keluarga 

terdakwa yang menghendaki bahwa terdakwa dinyatakan tidak bersalah 

atau hukuman yang diterima bisa di ringankan. Selain hambatan tersebut 

hakim juga mengalami tekanan dari pers (trial by press) dan 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 

pemidanaan. disisi lain hakim harus independen dan profesional dalam 

menjaga objektifitas dalam setiap membuat putusan yang adil bagi semua 

danberasal 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 
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masyarakat harus juga ikut berpartisipasi terhadap kasus narkotika yang 

berkembang saat ini 

B. Saran  

Berdasarkan simpulan diatas, saran dari Penulis adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi hakim harus lebih tegas lagi dalam menerapkan sanksi pidana bagi 

kurir narkotika karena pemerintah sedang giat-giatnya memberantas 

narkotika 

2. Hakim tidak boleh terpengaruh faktor ekstra yudisial ketika memutus dan 

harus memutus perkara secara objektif 

3. harus adanya kerjasama antara pihak pemerintah, aparat penegak hukum 

dan masyarakat untuk memberantas peredaran narkotika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


