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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.   Latar Belakang 

Tidak ada satupun negara di dunia ini yang terbebas dari 

permasalahan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat-zat adiktif lainnya 

(napza), terlebih di negara dengan pasar yang luas atas peredaran dan 

perdagangan ilegalnya. Perjanjian internasional, regional, hingga legislasi 

peraturan khusus tentang narkotika dilakukan hampir seluruh negara untuk 

menghadapi persoalan yang bersifat transnasional ini. “Indonesia, sebuah 

negara kepulauan dengan dua ratus lima puluh juta penduduk, yang 40% 

diantaranya merupakan generasi muda sangat rentan terlibat dalam 

permasalahan konsumsi dan peredaran gelap narkotika. Semangat 

pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba terutama 

narkotika seringkali dilakukan tanpa mempedulikan serta mengabaikan hak 

asasi manusia yang juga melekat pada pengguna narkotika”.1 Semangat 

pemberantasan napza kadang diartikan sebagai pemberantasan penggunanya 

dengan cara dikriminalkan, dianggap sebagai sampah masyarakat, 

dikucilkan dan dianggap sebagai pembawa penyakit sosial dan medis. 

Stigmatisasi yang melekat pada pengguna narkotika ilegal kerap menjadikan 

hak-haknya sebagai manusia terabaikan. Para pengguna napza ilegal yang 

sebenarnya merupakan korban atas kegagalan negara mengendalikan 
                                                        
1 Lydia Harlina Martono & Satya Joewana, 2006, Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan 
Keluarganya, Jakarta : Balai Pustaka, hal 23.  
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produksi dan peredaran napza kembali menjadi korban dari sistem yang 

dibuat oleh negara untuk melancarkan perang terhadap napza, yaitu 

pemenjaraan-pemberian sanksi pidana.  

 Seperti dalam kasus perkara Nomor 304 / Pid. B / 2012 / PN. LMG 

berikut ini bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2012 SUPRAPTO BIN 

KACUNG, sekitar jam 17.00 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Juli 

2012 yang bertempat di Ds. Baturono Rt. 02 Rw. 02 Kec. Sukodadi Kab. 

Lamongan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, atau 

menyediakan Narkotika Golongan I berupa 3 (tiga) kantong plastik klip 

berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor seluruhnya 0,85 (nol koma 

delapan puluh lima) gram, dengan bungkus plastik klipnya atau berat bersih 

0,25 (nol koma dua puluh lima) gram, dengan disisihkan untuk Lab berat 

netto + 0,021 (nol koma nol dua puluh satu) gram sisanya seberat 0 (nol) 

gram sehingga berat bersih keseluruhannya 0,229 (nol koma dua ratus dua 

puluh Sembilan) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-

cara sebagai berikut :  

- Awal mulanya pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2012 sekitar jam 11.00 

WIB, terdakwa mengirim SMS kepada saksi Mulyadi Bin Raharjo 

(terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) “Es, ada ta” dijawab 

Mulyadi Bin Raharjo “ya, ada” lalu terdakwa membalas SMS “ 

kalau ada tak ambil 2 poket seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus 

ribu rupiah) kirim saja ke Pom bensin Duduk Sampeyan” dan 

Mulyadi Bin Raharjo jawab “ya”; 
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- Bahwa sekitar jam 12.30 WIB, terdakwa menemui Mulyadi Bin 

Raharjo di pom bensin Duduk Sampeyan untuk menerima pesanan 

shabu sebanyak 2 (dua) kantong plastik klip lalu terdakwa 

menyerahkan uang seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu 

rupiah), kemudian terdakwa kembali pulang ke rumah dan membagi 

2 (dua) kantong plastik klip tersebut menjadi 3 (tiga) kantong plastik 

agar terdakwa mudah memakainya ;  

- Bahwa kemudian sekitar jam 16.00 WIB, terdakwa ditelepon 

temannya (informan petugas) untuk memesan shabu, lalu terdakwa 

menyuruh temannya tersebut datang ke rumah, dan sekitar jam 17.00 

WIB teman terdakwa tersebut datang dan shabu yang berada di atas 

meja ruang tamu oleh terdakwa diambil dengan tangan kanan, 

namun tiba-tiba petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim datang 

menangkap terdakwa ;  

- Bahwa kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap 

terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) kantong plastik 

klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor seluruhnya 0,85 

(nol koma delapan puluh lima) gram dengan bungkus plastik klipnya  

atau berat bersih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dan 1 (satu) 

buah HP Merk Maxtron  warna putih dengan Simcard Simpati AS 

dengan Nomor  085258916022 dan Simcard indosat IM3 Nomor 

085749028780 ;  
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- Bahwa kemudian terdakwa diinterogasi dan dibawa untuk 

pengembangan jaringan narkoba ke wilayah Gresik, dan pada hari 

Rabu tanggal 18 Juli 2012 sekitar jam 11.30 WIB, di depan pom 

bensin Jl. Raya Duduk Sampeyan Kab. Gresik petugas berhasil 

menangkap Mulyadi Bin Raharjo. Selanjutnya terdakwa dan barang 

buktinya dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jatim guna 

penyidikan lebih lanjut;  

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang 

dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan 

Narkotika jenis shabu;  

- Berdasarkan hasil Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 5412 

/NNF/ 2012 tanggal 31 Juli 2012 disimpulkan bahwa barang bukti 

dengan Nomor : 5201/2012 / NNF berupa Kristal warna putih adalah 

benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) 

nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang 

Narkotika;  

  Dalam kasus narkoba Nomor 304 / Pid. B / 2012 / PN. LMG 

terdakwa sebagai pemakai narkotika jenis shabu dinyatakan terbukti secara 

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” Tanpa Hak dan 

Melawan Hukum Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan 

Tanaman dan dihukum dengan pidana penjara selama  4 (empat) tahun dan 

denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).  
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  Dalam uraian kasus narkoba Nomor 304 / Pid. B / 2012 / PN. LMG 

terdakwa memiliki shabu bukan untuk dijual kembali akan tetapi untuk 

dipakai sendiri, keterangan tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi 

Aiptu. Sugiono yang menyatakan bahwa terdakwa mengakui narkotika jenis 

shabu-shabu dipergunakan untuk sendiri dan kebetulan ada yang memesan 

yang baru diketahui ternyata anggota Polisi. Dalam keterangan saksi  dan 

pengakuan terdakwa maka seharusnya hakim dalam memvonis kasus ini 

lebih mementingkan kebutuhan terdakwa dari pada menghukum terdakwa 

karena tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika golangan 1, untuk 

memenuhi kebutuhan terdakwa seharusnya hakim dalam perkara ini 

menyantumkan pasal yang di dalamnya mengatur tentang pengguna 

narkotika agar mendapatkan rehabilitasi karena perbuatan terdakwa yang 

tanpa hak dan melawan hukum karena memiliki narkotika golongan 1 harus 

diketauhi dulu unsur-unsurnya kenapa bisa memiliki narkotika golongan 1 

karena dengan mengetauhi unsur-unsurnya maka bisa dijadikan dasar 

putusan hakim untuk memvonis kasus ini dengan tanpa mengenyampingkan 

kebutuhan terdakwa, apabila terdakwa memiliki shabu karena kecanduaan 

maka sudah seharusnya pemerintah melalui lembaga-lembaga yang khusus 

menangani narkotika untuk merehabilitasi terdakwa agar sembuh dari 

ketergantungan narkotika bukan hanya di penjara dengan membiarkan 

pencandu narkotika merasa kesakitan, maka putusan ini perlu untuk 

dianalisa dengan dasar vonis hakim yang tidak menyertakan atau 

menggunakan  pasal rehabilitasi pada terdakwa.  
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“Pengguna narkotika pada umumnya untuk memenuhi kebutuhannya, 

seringkali secara melawan hukum dan tanpa hak membeli narkotika, 

memiliki narkotika, menguasai narkotika, menyimpan narkotika atau 

menggunakan narkotika”2. Sama halnya dengan apa yang dilakukan 

terdakwa dalalm kasus diatas karena untuk memenuhi kebutuhannya 

terbukti melawan hukum dan tanpa hak membeli narkotika, menguasai 

narkotika, menyimpan narkotika, dan menggunakan narkotika. 

Permasalahannya Undang-undang Narkotika No 35 Tahun 2009  mengatur 

secara berbeda unsur-unsur tersebut dalam berbagai ketentuan pemidanaan 

dengan ancaman hukuman yang tinggi sehingga pengguna narkotika 

seringkali dikenakan ketentuan memiliki, menyimpan, menguasai atau 

membeli narkotika tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana diatur 

dalam Pasal 111 ayat (1), Pasal 112 ayat (1), Pasal 114 ayat (1), Pasal 115 

ayat (1) UU Narkotika (untuk narkotika golongan I) yang memiliki batas 

minimal pemidanaan 4 atau 5 tahun, dari pada menggunakan Pasal 127 

Undang-undang Narkotika No 35 Tahun 2009  tentang penyalahgunaan 

narkotika yang ancaman hukumannya tidak melebihi 4 tahun untuk 

golongan I. Tumpang tindihnya pasal yang dapat dikenakan oleh pihak yang 

menggunakan narkotika bagi dirinya sendiri menimbulkan kerugian hukum 

bagi pengguna narkotika dan menyebabkan rawannya praktek pelanggaran 

HAM serta korupsi dalam sistem peradilan pidana bagi tindak pidana 

narkotika.  

                                                        
2 Hari Sasangka, 2003, Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana, Bandung: Mandar 
Maju, hal. 37 
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  Pada sistem perdagangan gelap narkotika, pengguna narkotika 
adalah pihak yang menjadi korban dari peredaran gelap narkotika. Pengguna 
narkotika tidak hanya dieksploitasi secara ekonomi, aspek kesehatan dan 
sosial juga menjadi ajang eksploitasi dari peredaran gelap narkotika. Sistem 
hukum yang memberikan sanksi pidana bagi pengguna narkotika menambah 
panjang derita pengguna narkotika, walaupun mereka menjadi korban dari 
perbuatannya sendiri. Sebelum UU No 27 Tahun 1997 diperbaharui dengan 
UU No 35 Tahun 2009, ketentuan mengenai korban penyalahgunaan 
narkotika belum mendapatkan pengaturan dalam kebijakan narkotika. Istilah 
yang dipergunakan korban penyalahgunaan narkotika sebagai seseorang 
yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, 
ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika, 
menimbulkan polemik tersendiri dan mendapat kesan dipaksakan. Istilah 
korban penyalahguna narkotika mempersempit hak pengguna narkotika 
untuk mendapatkan rehabilitasi3.  
 
  Secara sosial istilah tersebut sering dipergunakan untuk menyebut 

pengguna narkotika, namun secara hukum istilah yang diatur dalam 

Undang-undang Narkotika No 35 Tahun 2009  ini sulit dibuktikan karena 

harus membuktikan sejarah pengguna menggunakan narkotika yang sulit 

dibuktikan, sehingga sampai saat ini belum ada diketemukan putusan 

hukum bagi korban penyalahguna narkotika. Dalam Pasal 4 Undang-

Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tertuang pemisahan yang 

tegas bahwa pemberantasan narkotika hanya ditujukan kepada peredaran 

gelap narkotika dan prekusor narkotika, sedangkan Penyalah guna dan 

Pecandu narkotika mendapatkan jaminan pengaturan upaya rehabilitasi 

medis dan sosial dalam Undang-undang Narkotika No 35 Tahun 2009. Hal 

ini sesuai dengan semangat Konvensi tunggal (single convention 1961) yang 

tertuang dalam Pasal 38, menyatakan “Negara anggota harus memberikan 

perhatian khusus pada dan mengambil langkah-langkah praktis untuk 

                                                        
3 Ibid hal 57 
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pencegahan penyalahgunaan narkotika dan identifikasi awal, pengobatan, 

edukasi, perawatan, rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi mereka yang 

terlibat”. Konvensi tersebut juga membuktikan adanya pemisahan 

penanganan antara pihak yang melakukan peredaran gelap narkotika dengan 

korban dari peredaran gelap narkotika sehingga menimbulkan kecanduaan 

dan membuka peluang atas pengerusakan atas dirinya sendiri. Lebih jauh 

dalam ketentuan pasal 54 Undang-undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 

memberikan ketentuan bahwa “pecandu narkotika dan korban 

penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi 

sosial”. Ketentuan ini juga dikaitkan dengan Pasal 103 Undang-undang 

Narkotika No 35 Tahun 2009  yang menyatakan bahwa “Hakim yang 

memeriksa perkara pecandu narkotika dapat memutuskan untuk 

memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau 

perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti 

bersalah melakukan tindak pidana narkotika”. Pasal 54 dan Pasal 103 

Undang-undang Narkotika No 35 Tahun 2009  juga dikaitkan dengan Pasal 

127 ayat (2) Undang-undang Narkotika No 35 Tahun 2009 yang 

menyatakan “Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103”. Keterkaitan antara Pasal 127 Undang-

undang Narkotika No 35 Tahun 2009  dengan Pasal 103 Undang-undang 

Narkotika No 35 Tahun 2009  menjadi sangat erat. Pada pelaksanaanya 

hakim hanya dapat menjatuhkan putusan Penempatan Penyalahgunaan, 
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Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga 

Rehabilitasi Medis dan Sosial ketika Jaksa Penuntut Umum memasukan 

Pasal 127 Undang-undang Narkotika No 35 Tahun 2009  dalam surat 

dakwaanya atau dalam pemeriksaan kepolisiaan.  

  Penerapan pasal dalam kasus narkoba merupakan sekelumit 

permasalahan yang mungkin terjadi dalam penerapan Undang-undang 

Narkotika No 35 Tahun 2009. Walaupun Pemerintah melakukan berbagai 

upaya dalam menanggulangi dampak buruk peredaran narkotika khususnya 

melalui penegakan hukum, maka dalam proses penegakan hukum pidananya 

disamping harus memperhatikan penegakan hukum, juga mengedepankan 

penegakan HAM serta due process of law. Pemberlakuaan Undang-undang 

Narkotika No. 35 Tahun 2009 yang menggantikan aturan sebelumnya 

(Undang-undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika) dengan 

memasukan golongan I dan golongan II psikotropika, sebagaimana diatur 

dalam Undang-undang Narkotika No. 9 Tahun 1997, menimbulkan 

pertanyaan besar apakah Undang-undang Narkotika baru lebih 

mengedepankan HAM serta due process of law. Berdasarkan hasil kajiaan 

ditemukan beberapa permasalahan yang akan menimbulkan pelanggaran 

HAM serta due proces of law terhadap korban Napza dan penanggulangan 

dampak buruk narkotika di Indonesia. Beberapa ketentuan dalam UU 

Narkotika juga terindikasi tidak sesuai dengan UUD 1945.  

  Para penegak hukum sudah tidak bisa lagi menutup mata akan 

banyaknya permasalahan yang terjadi dalam penerapan kebijakan narkotika. 
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Gagasan luhur untuk menghindarkan dan menyelamatkan generasi dari 

ancaman peredaran gelap narkotika, beserta seluruh dampak yang 

ditimbulkannya, atas nama apapun tidak dibenarkan untuk 

mengesampingkan hal-hal yang terkait dengan penghormatan dan jaminan 

atas hak asasi manusia dan proses hukum yang adil, yang dikarenakan 

bahwa dalam persidangan yang terjadi di wilayah hukum kabupaten 

Lamongan, di mana melalui Pengadilan Negeri hakim cenderung memilih 

menjatuhkan pidana penjara dalam putusannya terhadap kasus 

penyalahgunaan narkotika, dari pada adanya bentuk putusan “rehabilitasi” 

yang dijatuhkan, Walaupun Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Surat 

Edaran (SEMA) No 4 Tahun 2010 bagi para majelis hakim baik di tingkat 

Pengadilan Negeri mapun tingkat Pengadilan Tinggi, untuk memutuskan 

perkara pengguna narkotika.  

  Salah satu tugas pokok hakim adalah hakim diberi wewenang oleh 

undang-undang untuk mengadili, maka sebelum memberi putusan atau 

memvonis bersalah tidaknya terdakwa seharusnya hakim dalam memutus 

suatu perkara pidana harus berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak 

memihak ( Pasal 1 butir 8 dan 9 KUHAP) di sidang pengadilan dalam hal 

dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.  

  Dibalik putusan hakim terhadap kasus narkotika dengan terdakwa 

Suprapto Bin Kacung, penulis mencoba menganalisa apa dasar 

pertimbangan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Hakim pada 

perkara Suprapto Bin Kacung yang divonis dengan pasal 112 Undang-
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undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Di dalam putusan hakim, 

hakim tidak seharusnya hanya berorientasi pada putusan pemidanaan saja 

akan tetapi harus mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mengakibatkan 

terdakwa tersangkut dalam kasus narkotika.  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengambil judul  “ 

ANALISA YURIDIS PUTUSAN HAKIM Nomor 304 / Pid. B / 2012 / 

PN. LMG TENTANG PENGGUNA NARKOTIKA.     

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik permasalahan antara lain sebagai 

berikut : 

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara 

No 304 / Pid. B / 2012 / PN. LMG ? 

2. Apakah putusan No 304 / Pid. B / 2012 / PN. LMG sudah memenuhi 

aspek keadilan, aspek kepastian, dan aspek kemanfaatan ? 

C. Tujuan Penelitian 

1 Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam 

memutus perkara No 304 / Pid. B / 2012 / PN. LMG. 

2 Untuk mengetahui apakah putusan No 304 / Pid. B / 2012 / PN. LMG 

sudah memenuhi aspek keadilan, aspek kepastian, dan aspek 

kemanfaatan.  

 

 



12 
 

 
 

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian 

D.1 Manfaat Penelitian  

Secara Teoritis 

1.  Bagi Masyarakat 

Sebagai wawasan dan ilmu pengetahuan tentang penjatuhan hukuman 

pidana bagi pemakai Narkotika serta peraturan perundang-undangan 

yang mengatur tentang sanksi yang disebabkan karena adanya 

penyalahgunaan Narkoba khususnya Narkotika dan mampu 

menyadarkan masyarakat dalam memerangi bahaya narkotika.  

2. Bagi aparat penengak hukum 

Karya tulis ini diharapkan bisa menjadi konsep pertanggung jawaban 

pidana pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 

Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap para penyalah guna narkotika. 

3. Bagi Penulis 

Hasil dari penelitian ini akan digunakan sebagai bahan penambah 

wawasan dan ilmu pengetahuan tentang efektifitas penerapan pasal 

127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika terhadap para penyalah guna narkotika. Serta 

sebagai prasyarat untuk penulisan Tugas Akhir dan penyelesaian studi 

strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.  

D.2 Kegunaan Penelitian 

Diharapkan penulisan skripsi ini dapat memberikan sumbangan 

pemikiran dan menambah khasanah bagi  berkembangnya ilmu hukum 
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pidana khususnya konsep pertanggung jawaban pidana pasal 127 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika terhadap para penyalah guna narkotika 

E. Metode Penelitian 

1. Pendekatan 

Dalam penelitian ini guna memudahkan peneliti dalam pemahaman dan 

memudahkan pembahasan masalah dalam penyusunan skripsi ini, maka 

penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Metode 

pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan masalah penelitian dari segi 

peraturan perundang-undangan. Selain pendekatan yuridis normatif peneliti 

juga menggunakan pendekatan studi kasus serta peraturan perundang-

undangan lainnya yang berkaitan dengan penulisan tugas akhir ini.  

2. Bahan Hukum  

a. Bahan hukum Primer yaitu data yang diperoleh dari dokumentasi putusan 

hakim dan diperoleh dari pengadilan serta peraturan perundang-undangan 

yang masih mempunyai kekuatan hukum mengikat yang berkaitan 

dengan pokok-pokok masalah yang dibahas. 

b. Bahan hukum Sekunder yaitu data yang diperoleh dari observasi dan 

studi kepustakaan berupa literatur-literatur, buku, laporan hasil 

penelitian, dan makalah yang berkaitan dengan pokok-pokok masalah 

yang dibahas dan sumber tertulis lainnya berkaitan dengan tugas akhir 

ini.  
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3. Tekhnik Pengumpulan Bahan Hukum 

Dengan memperhatikan sumber data yang ada, maka tekhnik pengumpulan 

data yang digunakan adalah: 

1. Wawancara yakni tekhnik pengambilan data yang dilakukan dengan cara 

mengadakan wawancara secara langsung kepada majelis hakim yang 

telah memberikan putusan terhadap terdakwa SUPRAPTO BIN 

KACUNG dalam Putusan Nomor 304 / Pid. B / 2012 / PN. LMG. 

2. Studi kepustakaan yaitu suatu pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara mengutip dari berbagai literatur, buku-buku, karya ilmiah, dokumen 

yang diperoleh dari perpustakaan dan dari instansi pemerintah maupun 

swasta, media cetak dan media masa, peraturan perundangan serta 

peraturan daerah yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.  

3. Studi internet yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

mengutip dari berbagai artikel-artikel yang terdapat di dalam internet 

yang berkaitan dengan masalah yang penulis analisa.  

4. Analisa Data  

Penelitian ini menggunakan teknik analisa data dengan metode deskriptif 

kualitatif yaitu suatu analisa dengan menggunakan cara mengumpulkan data 

yang diperoleh dan menjelaskan secara terang dan jelas, sehingga nantinya 

akan dapat ditarik kesimpulan dari permasalahan yang ada.  
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F. Sistematika Penulisan 

Guna memudahkan dan mengetahui isi dari penelitian ini, sistematika 

penulisan tersusun sebagai berikut :  

BAB I : PENDAHULUAN 

Memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, Manfaat dan 

Kegunaan Penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam hal ini disajikan beberapa kajian hukum dan teoritis yang berkaitan 

tentang putusan hakim, penyalahguna narkotika, narkotika, penerapan 

pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika terhadap para penyalah guna/pemakai narkotika.  

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan tentang apa 

yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara No 304 / 

Pid. B / 2012 / PN. LMG dan apakah putusan No 304 / Pid. B / 2012 / PN. 

LMG sudah memenuhi aspek keadilan, aspek kepastian, dan aspek 

kemanfaatan.  

BAB IV : PENUTUP 

Dalam bab ini menyajikan atau ditutup dengan meringkas atau mengambil 

kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran penulis yang mungkin berguna 

dan bermanfaat.  

 

 

 


