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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat segala tingkah lakunya diatur 

oleh hukum, baik hukum adat di daerahnya maupun hukum yang telah diciptakan 

pemerintah. Sebagai patokan hukum dapat menciptakan ketertiban dan kedamaian 

dalam kehidupan bermasyarakat. Tapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat 

yang berusaha melanggar hukum. Dalam hal hukum, tentunya kita semua ingin 

mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang telah dimaksud dalam Pembukaan 

Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 

tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 

kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka mutlak diperlukan penegak 

hukum dan ketertiban secara konsisten dan berkesinambungan.  

Norma dan kaedah yang berlaku di masyarakat saat ini sudah tidak lagi 

dipatuhi dan dihormati sehingga banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang 

dilakukan. Untuk itu masyarakat memerlukan hukum yang berfungsi sebagai 

pengatur segala tindak tanduk manusia dalam masyarakat, oleh karena itu,dalam 

menjalankan fungsi hukum itu pemerintah dapat menggunakan alat paksa yang lebih 

keras yaitu berupa sanksi.   Sanksi merupakan suatu akibat yang timbul diberikan dari 
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reaksi atas suatu perbuatan, contohnya sanksi pidana yang dapat juga diberikan 

terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika yang saat ini merupakan hal yang perlu 

sekali mendapat perhatian khusus mengingat dampak-dampak yang dapat 

ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika tersebut.  

Narkotika adalah sejenis zat kimia atau obat yang sangat dibutuhkan untuk 

kepentingan medis dan ilmu pengetahuan. Menurut Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2009 tentang Narkotika membagi narkotika menjadi tiga golongan, sesuai 

dengan pasal 6 : 

(1)   Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam: a. 

Narkotika Golongan I; b. Narkotika Golongan II; dan c. Narkotika Golongan 

III.  

(2)    Penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat(1) untuk pertama 

kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan 

bagian yang tterpisahkan dari Undang-Undang ini.  

(3)      Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkotika sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.
1
 

 

                                                             
1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal  6 
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Namun di sisi lain narkotika sering digunakan di luar kepentingan medis dan 

ilmu pengetahuan, yang pada akhirnya akan menjadi bahaya bagi si pemakai, yang 

pada akhirnya juga dapat menjadi pengaruh pada tatanan kehidupan sosial 

masyarakat, bangsa dan negara.  

Hampir setiap negara di dunia menyatakan perang terhadap penyalahgunaan 

narkotika, dan menganggapnya sebagai suatu kejahatan berat, terutama bagi 

penanaman bibit, memproduksi, meracik secara ilegal, dan para pengedar gelap. 

Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia sekarang ini dirasakan gawat. 

Sebagai negara kepulauan yang mempunyai letak strategis, baik ditinjau dari segi 

ekonomi, sosial, dan politik dalam dunia internasional, Indonesia telah ikut 

berpatisipasi menanggulangi kejahatan penyalahgunaan narkotika, yaitu dengan 

diundang-undangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. 

Undang-undang ini merupakan undang-undang yang baru menggantikan undang-

undang yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang narkotika.  

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 narkotika, setiap pelaku 

penyalahgunaan narkotika dapat dikenakan sanksi pidana, yang berarti penyalahguna 

narkotika dapat disebut sebagai pelaku perbuatan pidana narkotika. Permasalahan 

narkotika dipandang sebagai hal yang gawat, dan bersifat internasional yang 

dilakukan dengan modus operandi dan teknologi yang canggih. Mengimpor, 

mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan dan menggunakan 
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narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat, serta bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah kejahatan dan merupakan bahaya 

yang sangat besar bagi kehidupan manusia dan masyarakat, bangsa dan negara serta 

Keutuhan Nasional Indonesia.  

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur 

tentang ketentuan pidana bagi siapa saja yang dapat dikenakan pidana beserta denda 

yang harus ditanggung oleh penyalahguna narkotika atau dapat disebut sebagai 

pelaku perbuatan pidana narkotika dan dapat diselesaikan secara hukum dengan 

dijatuhinya hukuman pidana oleh majelis hakim dalam proses persidangan. 

Keputusan adalah suatu akte penutup dari suatu proses perkara dan putusan 

hakim itu disebut vonnis yang menurut kesimpulan-kesimpulan terakhir mengenai 

hukum dari hakim serta memuat akibat-akibatnya.
2
 Sedangkan putusan adalah suatu 

pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan 

dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau 

sengketa antara para pihak. Jadi dapat dikatakan bahwa putusan pengadilan adalah 

suatu pernyataan oleh hakim yang di tuangkan dalam suatu bentuk putusan yang 

mana bertujuan dan berakibat untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara 

                                                             
2  Rubini, S.H. dan Chaidir Ali, S.H. Pengantar Hukum Acara Perdata, penerbit: Alumni, 

Bandung,1974, hal. 105. 
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atau sengketa yang mana dalam pengambilan putusan ini hakim ketua dibantu oleh 

hakim-hakim anggota.
3
 

Dalam perkembangannya sering di temukan kasus mengenai tidak cermatnya 

hakim dalam memberikan pertimbangan hukum serta adanya kekeliruan dalam 

dakwaan jaksa penuntut umum, seperti contoh kasus yang Putusan Pengadilan 

Negeri No.1386/Pid.Sus/2011/PN.BDG dengan terdakwa Sidiq Yudhi Arianto
4
. 

Penjabaran mengenai kasus ini adalah sebagai berikut : 

1. Kasus posisi. 

 Kasus ini berawal dari secara tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh beberapa 

orang polisi setelah sebelumnya terdakwa membeli 0,2 gram shabu-shabu dari 

seorang bandar. Dalam dakwaan tidak dijelaskan bagaimana pihak kepolisian tersebut 

bisa mengetahui bahwa terdakwa sebelumnya telah membeli shabu-shabu tersebut, 

penuntut umum hanya menjelaskan saat digeledah di saku kirinya ditemukan 1 paket 

shabu-shabu seberat 0,2 gram. 

2. Dakwaan jaksa 

Dalam dakwaannya Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan 

subsidiaritas dimana dalam dakwaan pertama terdakwa didakwa dengan pasal 112 

ayat 1, dan dakwaan subsidair dengan pasal 127 (pengguna). Di tahap penuntutan 

                                                             
3 Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, penerbit: Liberty, 

Jogyakarta,1993,Hal. 174. 
4 M. Mathur SH, 2012 Unsur memiliki atau menguasai dalam perkara narkotika 

http://krupukulit.wordpress.com/2012/02/27/unsur-memiliki-atau-menguasasi-dalam-perkara-
narkotika/ tgl akses 27-02-2012 

http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/5bb3a8649757bc76ba127c16ec0b4a0d
http://krupukulit.wordpress.com/2012/02/27/unsur-memiliki-atau-menguasasi-dalam-perkara-narkotika/
http://krupukulit.wordpress.com/2012/02/27/unsur-memiliki-atau-menguasasi-dalam-perkara-narkotika/
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Penuntut Umum menuntut terdakwa terbukti atas dakwaan primair dan menuntut 

terdakwa dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp 800 juta. 

3. Putusan Pengadilan Negeri Bandung 

Atas tuntutan tersebut pengadilan menyatakan terdakwa terbukti melanggar 

UU Narkotika, namun dakwaan yang menurut pengadilan terbukti bukanlah dakwaan 

primair akan tetapi dakwaan subsidair. Putusan ini kemudian diperkuat oleh 

Pengadilan Tinggi dengan memperberat hukuman dari sebelumnya 10 bulan penjara 

menjadi 1,5 tahun. Atas putusan Pengadilan Tinggi ini Penuntut Umum mengajukan 

permohonan Kasasi. Alasan utama permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut 

intinya yaitu judex facty salah dalam menerapkan hukum dengan menjatuhkan 

putusan yang hanya menghukum terdakwa dengan dakwaan subsidair oleh karena 

pada saat ditangkap tidak ditemukan peralatan untuk menggunakan shabu-shabu serta 

terdakwa menolak dilakukan test urine, sehingga menurut Penuntut Umum 

seharusnya terdakwa tidak dihukum sebagai penyalahguna melainkan pasal 112. 

Dari contoh di atas, penulis mendapatkan kasus yang sama yakni di kota 

ternate Maluku utara, yang mana terdapat dalam putusan hakim pengadilan negeri 

ternate nomor : 41/PID.SUS/2010/PN.TTE yang selanjutnya penjebarannya sebagai 

berikut : 

1. Kasus posisi 

Awal kejadiannya adalah terdakawa Iswan Usman Alias Is memesan atau 

membeli shabu-shabu sebanyak 0,12 gram kepada Majid Ghani yang berada di 
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Jakarta dengan mentransfer uang sebesar Rp 1.700.000,- ( satu juta tujuh ratus ribu 

rupiah ) kepada Majid Ghani melalui rekening Dwi Haryani Purwaning pada bank 

BNI 1946 cabang Ternate. 

Kemudian Majid Ghani mengirimkan shabu-shabu yang dimasukkan di dalam 

amplop berwarna cokelat untuk dikirimakan kepada terdakwa yang dititipkan kepada 

anaknya Imran Chalil yang bernama Debby Nurul Hidowati yang bertempat tinggal 

di kelurahan Kayu Merah Kota Ternate.  

Setelah amplop yang berisi shabu-shabu tersebut dikirim kemudian Majid 

Ghani menelpon kepada saksi Sumayati Salihi untuk mengambil amplop tersebut di 

tangan Debby untuk diserahkan kepada terdakwa yang sudah menunggu di depan 

rumahnya saudari Zubaidah di Desa Mangga Dua Kota Ternate dan oleh Majid Ghani 

dikatakan bahwa amplop cokelat tersebut berisi surat-surat mobil. Setelah itu saksi 

sumiyati salihi di telpon oleh saudara Majid Gahani untuk di mintai bantuan agar 

mengambil dan menyerahkan amplop cokelat tersebut kepada saudara ISWAN 

USMAN alias IS. Namun sebelum ampolop itu diserahkan kepada saudara ISWAN 

USMAN alias IS saudari sumiyati salihi sudah di tangkap duluan oleh dua orang 

polisi yang menyamar. Dan akhirnya dari informasi saudara sumiyati salihi mengenai 

tujuan amplop cokelat ini saudara ISWAN USMAN alias IS ini pun ditangkap 

dengan bukti : 

1. 1 ( satu ) buah amplop cokelat yang berisi Narkotika Jenis Shabu-shabu 

sebanyak 4 sachet/paket; 
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2. 2  ( dua ) lembar slip pengiriman transfer uang sebanyak Rp 1.700.000 atas 

nama Dwi Haryati Purwaning; 

3. 1 ( satu ) buah sedotan; 

4. 1 ( satu ) buah korek api; 

5. 1 ( satu ) buah jarum sumbuh; 

6. 1 ( satu ) buah Handphone berwarna merah merek MITO; 

7. 1 ( satu ) lembar buku tabanas BNI Cabang Ternate atas nama Iswan Usman                  

( terdakwa );  

2. Dakwaan jaksa 

Dan setelah di tangkap saudara ISWAN USMAN alias IS pun dilakukan proses 

penyidikan oleh penyidik, dan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam 

dakwaan yang dirancang oleh jaksa penuntut umum, jaksa penuntut umum 

mendakwa terdakwa dengan dakwaan primer dan dakwaan subsidair. Dalam dakwaan 

primernya jaksa penuntut umum mengutip pasal 114 ayat (1) Undang-Undang nomor 

35 tahun 2009 tentang narkotika yang berbunyi :  

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, 

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

atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara 

seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling 

lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit 

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak 

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).  
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Dan dakwaan subsidair jaksa penuntut umum mengutip pasal 112 Undang-Undang 

nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Yang mana bunyi dari pasal 112 adalah 

sebagai berikut : 

 

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, 

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana 

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

belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus 

juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). 

 

3. Amar putusan 

Setelah selesainya proses penyidikan oleh penyidik dan proses penuntutan oleh jaksa 

penuntut umum maka, hakim pun memutuskan kasus ini dengan di keluarkannya 

putusan pengadilan negeri ternate nomor : 41/PID.SUS/2010/PN.TTE. dengan amar 

putusannya yakni sebagai berikut : 

1. Menyatakan bahwa terdakwa ISWAN USMAN alias IS tersebut diatas telah 

terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa 

hak atau melawan hukum membeli narkotika golongan I. 

2. Mempidana terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 ( lima ) 

tahun 

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan 

seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan 

4. Menghukum pula terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp 

1.000.000.000.00- ( satu milyar rupiah ) 
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5. Menetapkan apabila denda tersebut tidak di bayar maka akan diganti dengan 

pidana kurungan selama 4 ( empat ) bulan 

6. Memerintahkan bahwa terdakwa berada dalam tahanan 

7. Menetapkan barang bukti berupa : 

- 2 ( dua ) paket shabu-shabu seberat 19,4 gram atau 1,24 gram dirampas 

untuk negera sedangkan 

- 2 ( dua ) lembar slip pengiriman transfer uang sebanyak Rp.1.700.000 

- 1 ( satu ) buah sedotan 

- 1 ( satu ) buah jarum sumbu, supaya di musnahkan 

- 1 ( satu ) buah HP warna merah merek MITO, dan 

- 1 ( satu ) buah buku tabanas BNI cabang ternate a.n.Iswan Usman 

dikembalikan kepada terdakwa Iswan Usman 

8. Membebani pula terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000 ( 

seribu rupiah ). 

Pada penjelasan singkat di atas telah dilihat terdapat beberapa keganjalan, salah 

satunya adalah status barang bukti. Yang mana dalam posisi kasus sendiri 

menjelaskan bahwa semula terdapat 4 ( empat ) sachet shabu-shabu di dalam amplop 

berwarna cokelat, akan tetapi pada saat proses pembuktian sampai pada lahirnya 

putusan ini hanya ada 2 sachet shabu-shabu yang di jadikan sebagai barang bukti. 

Dan masih ada lagi kejanggalan-kejanggalan yang lain. Oleh karnanya penulis 

merasa penting untuk di lakukan penelitian untuk membahas dan memberikan suatu 
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solusi dalam bentuk suatu tulisan yang berjudul “ANALISIS TERHADAP 

PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI TERNATE NOMOR 

41/PID.SUS/2010/PN.TTE DALAM PERKARA TINDAK PIDANA 

NARKOTIKA DENGAN TERDAKWA ISWAN USMAN ALIAS IS”.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian Latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dalam 

penelitian ini: 

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Ternate 

nomor 41/PID.SUS/2010/PN.TTE dalam perkara tindak pidana narkotika dengan 

terdakwa Iswan Usman alias Is dilihat dari sisi kepastian hukum? 

2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Ternate 

nomor 41/PID.SUS/2010/PN.TTE dalam perkara tindak pidana narkotika dengan 

terdakwa Iswan Usman alias Is dilihat dari sisi keadilan? 

3. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Ternate 

nomor 41/PID.SUS/2010/PN.TTE dalam perkara tindak pidana narkotika dengan 

terdakwa Iswan Usman alias Is dilihat dari sisi kemanfaatan? 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka penelitian 

ini bertujuan: 
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1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Ternate 

nomor 41/PID.SUS/2010/PN.TTE dalam perkara tindak pidana narkotika dengan 

terdakwa Iswan Usman alias Is dilihat dari sisi kepastian hukum. 

2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Ternate 

nomor 41/PID.SUS/2010/PN.TTE dalam perkara tindak pidana narkotika dengan 

terdakwa Iswan Usman alias Is dilihat dari sisi keadilan. 

3. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Ternate 

nomor 41/PID.SUS/2010/PN.TTE dalam perkara tindak pidana narkotika dengan 

terdakwa Iswan Usman alias Is dilihat dari sisi kemanfaatan. 

D. Manfaat Penelitian 

Bedasarkan tujuan penelitian diatas maka manfaat penelitian diklasifikasikan 

sebagai berikut: 

1. Secara teoritis  

Hasil penelitian ini akan menambah manfaat keilmuan dan pengetahuan mengenai 

pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memberikan putusan tentang tindak 

pidana narkotika serta Akibat hukum dari putusan tersebut.  

2. Secara praktis 

a. Bagi masyarakat 

Agar masyarakat mempunyai pandangan terhadap produk-produk hukum dan 

lebih mengerti tentang analisa pertimbangan-pertimbangan hakim dalam 
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memberikan putusan tentang Tindak Pidana Narkotika serta Implikasi hukum 

yang timbul dari putusan tersebut.  

b. Bagi aparat penegak hukum 

Mampu lebih memperhatikan delik-deliknya dalam membuat surat-surat yang 

berhubungan didalam persidangan terutama pada surat dakwaan yang sehingga 

nantinya sangat mempengaruhi produk hukum yang berkualitas.  

3. Manfaat bagi peneliti 

Hasil penelitian ini digunakan oleh peneliti sebagai penambah wawasan dan ilmu 

pengetahuan tentang pertimbangan hakim dalam memberikan putusan yang 

berkualitas serta syarat untuk penulisan Tugas Akhir dan menyelesaikan studi S1 

di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.  

E. Metode Penelitian 

Metode penelitian berfungsi sebagai alat atau cara untuk melakukan 

penelitian, sedangkan Penelitian adalah suatu cara yang didasarkan pada metode, 

sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah 

yang bersifat ilmi’ah.  

1. Metode pendekatan 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normative untuk 

melakukan penelitian dengan mengkaji mengenai penggunaan ketentuan yang ada 

di dalam peraturan perundang – undangan sebagai bahan pertimbangan hakim 
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yang termuat di dalam putusan hakim pengadilan negeri ternate dengan nomor 

perkara 41/PID.SUS/2010/PN.TTE. 

2. Sumber bahan hukum 

Langkah-langkah yang diambil dalam melakukan penulisan ini adalah 

menggunakan bahan kajian kepustakaan berupa: 

a. Sumber bahan hukum primer  

Yaitu bahan hukum utama yang dijadikan acuan atau sumber kajian dari 

penulisan. Bahan hukum priper dalam putusan ini meliputi: 

1. Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 41/PID.SUS/2010/PN.TTE 

2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 

3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. 

b. Sumber bahan hukum sekunder 

Bahan yang mendukung serta melengkapi bahan primer diatas. Bahan 

pendukung tersebut melalui studi kepustakaan yaitu dengan menggunakan 

peraturan perundang-undangan dan sumber bacaan lain yang terkait dengan 

pokok permasalahan.  

3. Teknik pengumpulan bahan hukum 

a. Penelusuran pustaka 

Yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari 

berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas, serta diterbitkan dalam 
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penulisan. Kepustakaan yang dimaksud dalam penulisan ini adalah berupa 

buku-buku yang berkaitan dengan bidang ilmu hukum, artikel hukum, karya 

ilmiah hukum, media cetak dan atau media elektronik yang berkaitan dengan 

putusan tindak pidana narkotika. 

b. Studi dokumen 

Yaitu teknik pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan 

dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan objek yang ditulis diluar dari 

bahan pustaka, guna untuk menunjang dan melengkapi bahan hukum yang 

diperlukan yang berkaitan dengan putusan Tindak pidana Narkotika.  

4. Teknik analisa bahan hukum  

Teknik analisa bahan hukum adalah tahap yang penting dalam 

menentukan suatu penulisan. Analisa data dalam suatu pengkajian adalah 

menguraikan atau memecahkan masalah yang diangkat dalam penulisan ini 

berdasarkan bahan yang diperoleh kemudian diolah kedalam pokok 

permasalahan yang diajukan terhadap penulisan yang bersifat deskriptif.  

Analisa data yang digunakan dalam penulisan ini dilakukan dengan 

mencermati substansi perundang-undangan dan berbagai doktrin serta teori-

teori. Setelah itu dilakukan upaya-upaya analisa kesesuaian dengan 

menyesuaikan antara yang sebenarnya dengan yang seharusnya.   
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F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab yang tersusun 

secara berurutan, dengan tujuan agar menghasilkan suatu pembahasan yang 

sistematis. Mulai BAB I sampai dangan BAB IV, secara garis besar diuraikan 

sebagai berikut: 

BAB I   PENDAHULUAN 

 Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang yakni memuat 

alasan yang menjadi pentingnya dilakukan suatu penelitian berdasarkan 

permasalahan yang ada. Rumusan masalah, yakni meliputi pertanyaan yang 

spesifik terhadap permasalahan yang akan diteliti serta merupakan dasar 

pemilihan judul penulisan tugas akhir. Tujuan penulisan memuat pernyataan 

singkat tentang apa yang akan dicapai oleh peneliti. Manfaat penulisan, 

merupakan uraian mengenai kegunaan secara praktis dan teoritis. Metode 

penulisan yang menguraikan tentang metode pendekatan yang digunakan 

dalam penulisan jenis bahan hukum yang digunakan, teknik pengumpulan 

bahan hukum dan teknik menganalisis hasil penelitian.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Merupakan bab yang dimana dalam bagian ini peneliti menyajikan 

teori maupun kaidah- kaidah yang bersumber dari peraturan perundang-

undangan maupun literatur-literatur yang akan dipakai untuk mendukung 

analisis yang akan diberlakukan pada penelitian ini. Teori-teori yang 
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dipergunakan antara lain berkaitan dengan pertimbangan pertimbangan yang 

lebih membuktikan terhadap dipidananya terdakwa.  

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAAN 

Dalam bab ini, berisi mengenai uraian pembahasan permasalahan yang 

diangkat peneliti serta dianalisis secara yuridis normatif yang berkaitan 

dengan permasalahan tersebut. Adapun gambaran analisis penulisan lebih 

difokuskan pada produk hakim dalam memberikan putusan di pengadilan 

Negeri Ternate Maluku Utara.  

BAB IV PENUTUP 

 Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan hukum ini dimana 

berisikan saran penulisan dalam menanggapi permasalahan yang telah 

diangkat penulis yaitu mengenai analisa pertimbangan-pertimbangan hakim 

dalam memberikan putusan kepada terdakwa dalam perkara tindak pidana 

Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa Iswan Usman alias Is.  


