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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang  

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obat berbahaya (narkoba) di Indonesia 

beberapa tahun terakhir ini menjadi masalah serius dan telah mencapai masalah 

keadaan yang memperihatinkan sehingga menjadi masalah nasional. Korban 

penyalahgunaan narkoba telah meluas sedemikian rupa sehingga melampaui batas-

batas strata sosial, umur, jenis kelamin. Merambah tidak hanya perkotaan tetapi 

merambah sampai pedesaan dan melampaui batas negara yang akibatnya sangat 

merugikan perorangan, masyarakat, negara, khususnya generasi muda. Bahkan dapat 

menimbulkan bahaya lebih besar lagi bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa 

yang pada akhirnya dapat melemahkan ketahanan nasional.  

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah sampai pada titik yang 

menghawatirkan. Berdasarkan data yang dihimpun Badan Narkotika Nasional, 

diperkirakan jumlah penyalahguna narkoba setahun terakhir sekitar 3,1 juta sampai 

3,6 juta orang atau setara dengan 1,9% dari populasi penduduk berusia 10-59 tahun di 

tahun 2008. Hasil proyeksi angka prevalensi penyalahguna narkoba akan meningkat 

sekitar 2,6% di tahun 2013 (BNN, 2011).3 Fakta tersebut di dukung oleh adanya 

kecenderungan peningkatan angka sitaan dan pengungkapan kasus narkoba.Data 

pengungkapan kasus di tahun 2006 sekitar 17.326 kasus, lalu meningkat menjadi 
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26.461 kasus di tahun 2010. Demikian pula data sitaan narkoba untuk jenis utama 

yaitu ganja, shabu, ekstasi, dan heroin. 
1
 

 Untuk mengantisipasi semakin luasnya penyalahgunaan narkotika an 

pemberantasan peredaran gelap narkotika, maka pemerintah mengeluarkan Undang-

Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur ; 

a) Cara penyediaan dan penggunaan narkotika untuk keperluan pengobatan dan 

ilmu pengetahuan diatur dalam pasal 7  

b) Pengadaan untuk rencana kebutuhan tahunan, produksi, penyimpanan dan 

pelaporan  diatur dalam pasal 9 sampai 14  

c) Perijinan impor dan ekspor, penggangkutan, transito sampai dengan 

pemeriksaan diatur dalam pasal 15 sampai 34  

d) Setiap kegiatan dan serangkaian kegiatan penyaluran dan penyebaran 

narkotika diatur dalam pasal 35  

e) Industri farmasi wajib mencantumkan label pada kemasan narkotika secara 

lengkap dan tidak menyesatkan  diatur dalam pasal 45  

f) Prekursor narkotika atau bahan pemula dalam pembuatan narkotika diatur 

dalam pasal 48 sampai 52  

g) Pengobatan dan rehabilitasi diatur dalam pasal 53 sampai 59  

h) Pembinaan dan pengawasan pasal 60 sampai 63  

                                                           
1
 Penelitian penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia tahun 2003 dan 2004, 

http/ www.bnn.go.id/konten 

 

http://www.bnn.go.id/konten
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i) Badan narkotika nasiona (BNN) untuk pencegahan dan pemberantasan 

narkotika diatur dalam pasal 64 sampai 72  

j) Peran serta Kepolisian Negara Republik Indonesiadan BNN dalam melakukan 

penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengdilan diatur dalam 

pasal 73 sampai 103  

k) Peran serta masyarakat diatur dalam pasal 104 

l) Penghargaan kepada penegak hukum yang telah berjasa diatur dalam pasal 

109  

m) Ketentuan pidana diatur dalam pasal 111 sampai 148  

n) Ketentuan peralihan penyesuaian peraturan presiden nomor 83 tahun 2007 

diatur dalam pasal 149 sampai 151  

Setelah adanya peraturan perundang-undangan  No. 35 tahn 2009 ini tidak 

membuat peredaran narkotika semakin menurun dengan dibuktikan dengan survei 

yang telah dilakukan oleh BNN bahwa tiap tahun penggunaa 

Dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 ini muncul isu salah penggunaan pasal 

111 terhadap pengguna narkotika ini kembali mengemuka akhir-akhir ini. 

Permasalahan hukum seperti di atas kerap saya temukan dalam putusan-putusan 

Mahkamah Agung, dengan „jawaban‟ yang ternyata cukup bervariasi
2
 

                                                           
2
 Hukum online.ancaman pidana pemilik narkoba dinilai tidak adil. 

http://www.hukumonline.com diakses tanggal 31 maret 2017 

http://www.hukumonline.com/
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 Dalam Putusan MA  No. 1174 K/Pid.Sus/2012, Syafrizal Abu Bakar memiliki 

fakta sebagai berikut: 

 Bahwa pada hari sabtu tanggal 2 juli 2011 sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa 

bersama-sama dengan Padli alias Anton, Pani dan Yusuf (penuntutan 

dilakukan terpisah) janjian untuk bertemu di belakang Gudang acuan yang 

terletak di jalan Sri Soedewi, Kelurahan Tungkal Harapan, Kecamatan 

Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat , Sekitar pukul 14.00 WIB 

Terdakwa tiba terlebih dahulu di tempat tersebut dan tidak lama kemudian 

datang Pani dan Padli bersama-sama dengan Yusuf. Selanjutnya Padli 

mengeluarkan 1 paket Narkotika jenis Daun Ganja kering dibagi menjadi 4 

linting Narkotika jenis Daun. Ganja kering lalu dibagikan masing-masing1 

linting secara gratis kepada Terdakwa, Pani dan yusuf (penuntutan dilakukan 

terpisah) untuk dipergunakan bersama sama-sama dengan cara salah satu 

ujung lintingan daun ganja kering tersebut dibakar dengan menggunakan 

korek api kemudian pada ujung lainnya disedot degan menggunakan mulut 

hingga mengeluarkan asap, laluasap yang dihasilkan masuk ke dalam mulut 

selayaknya seperti orang merokok sampai habis, sedangkan 1 paket 

Narkotika jenis daun ganja yang lebih kecil seberat 3,53 gram oleh 

padli(dilakukan penuntutan terpisah) dijual kepada Terdakwa dengan harga 

Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 

 Bahwa setelah Terdakwa, Pani, Padli dan Yusuf (penuntutan dilakukan 

terpisah) selesai memakai Narkotika jenis Daun Ganja kering tersebut dan 

tidak lama kemudian datang saksi Fitriyadi menemui Pani (penuntutan 

dilakukan terpisah) yang tujuan untuk meminjam motornya, kemudian Padli 

dan Yusuf (penuntutan dilakukan terpisah) membeli rokok dan minuman di 

warung depan yang berada di seberang Gudang tersebut dengan 

menggunakan uang hasil penjualan 1 (satu) paket Narkotika jenis Daun 

Ganja kering yang lebih kecil seberat 3,53 (tiga koma lima puluh tiga) gram 

dari Terdakwa kemudian sekira pukul 15.00 WIB datang 4 (empat) orang 

yaitu saksi Windy Trias, saksi Antonius, saksi Bangun S dan saksi Khaidir 

yang merupakan Anggota Polisi dari Kepolisian Resort Tanjung Jabung 

Barat dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Pani (penuntutan 

dilakukan terpisah) dan saksi Fitriyadi, serta ditemukan 1 (satu) paket kecil 

Narkotika jenis Daun Ganja kering yang lebih kecil seberat 3,53 (tiga koma 

lima puluh tiga) gram yang dibungkus kertas dan disimpan di dalam kantong 

depan sebelah kiri baju Terdakwa, sedangkan Padli dan Yusuf (penuntutan 

dilakukan terpisah) ditangkap di warung depan yang berada di seberang 

Gudang tersebut oleh saksi Antonius dan saksi Windy Trias 

 Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 

Lab. : 1109/KNF/2011 tanggal 05 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Tim 
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Pemeriksa yaitu EDHI SURYANTO, S.SI, Apt dan I MADESWETRA, S.Si 

: 

  Bahwa Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastik kecil seberat 3,53 (tiga koma 

lima puluh tiga) gram yang disita dari Terdakwa dimana telah dilakukan 

penyisihan barang bukti oleh Penyidik berupa 1 (satu) plastik bening yang 

berisi daun-daun kering dengan berat netto 0,56 (nol koma lima puluh enam) 

gram dan 1 (satu) kertas yang berisi daun-daun kering dengan berat netto 

2,97 (dua koma sembilan puluh tujuh) gram, dimana kedua-duanya 

dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan 

Semua Barang Bukti tersebut yang dimuat dalam table 1 adalah Ganja yang 

terdaftar sebagai narkotika Golongan 1 (satu) Nomor Urut : 8 pada Lampiran 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika ;
3
 

 Barang Bukti Urine dan darah atas nama SYAFRIZAL ABU BAKAR Alias 

IJAL Bin ABU BAKAR mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang 

terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut : 9 pada Lampiran 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika setelah diperiksa barang bukti tersebut berupa Urine dan Darah 

habis untuk pemeriksaan laboratoris
4
 

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam  pidana sesuai pasal 114 ayat (1) 

UU 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 Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan 

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

ATAU 

 

                                                           
3
 Putusan Nomor : 1174 K/Pid.Sus/2012 hal 1-4 

4
 Ibid hal 14 
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KEDUA : 

Bahwa ia Terdakwa SYAFRIZAL ABU BAKAR Alias IJAL Bin ABU BAKAR, 

pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2011 sekitar pukul 15.15 WIB atau setidak tidaknya 

pada waktu lain di sekitar waktu itu di dalam bulan Juli 2011 bertempat di belakang 

Gudang Acungan Jalan Sri Soedewi, Kelurahan Tungkal Harapan, Kecamatan 

Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat atau setidak-tidaknya pada suatu 

tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal 

berwenang memeriksa serta mengadilinya perkara ini Tanpa hak atau melawan 

hokum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan 

narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh 

Terdakwa dengan cara sebagai berikut : 

 Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2011 sekitar pukul 13.00 WIB 

Terdakwa bersama-sama dengan Padli Alias Anton, Pani dan Yusuf 

(penuntutan dilakukan terpisah) janjian untuk bertemu di belakang Gudang 

Acuang yang terletak di Jalan Sri Soedewi, Kelurahan Tungkal Harapan, 

Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sekitar pukul 14.00 

WIB Terdakwa tiba terlebih dahulu di tempat tersebut dan tidak lama kemudian 

datang Pani dan Padli (penuntutan dilakukan terpisah) bersama-sama dengan Yusuf 

(penuntutan dilakukan terpisah). Selanjutnya Padli (penuntutan dilakukan terpisah) 

mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Daun Ganja yang lebih kecil 3,53 (tiga 

koma lima puluh tiga) gram dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Daun Ganja kering, 

oleh Padli (penuntutan dilakukan terpisah) 1 (satu) paket Narkotika jenis Daun Ganja 

kering dibagi menjadi 4 (empat) linting Narkotika jenis Daun Ganja kering lalu 

dibagikan masing-masing 1 (satu) linting secara gratis kepada Terdakwa, Pani, Yusuf 

(penuntutan dilakukan terpisah) untuk dipergunakan bersama-sama dengan cara salah 

satu ujung lintingan Daun Ganja kering tersebut dibakar dengan menggunakan korek 

api kemudian pada ujung lainnya disedot dengan menggunakan mulut hingga 

mengeluarkan asap, lalu asap yang dihasilkan masuk ke dalam mulut selayaknya 

seperti orang sedang merokok sampai habis, sedangkan 1 (satu) paket Narkotika jenis 

Daun Ganja yang lebih kecil seberat 3,53 (tiga koma lima puluh tiga) gram oleh Padli 

(penuntutan dilakukan terpisah) dijual kepada Terdakwa dengan harga Rp20.000,00 

(dua puluh ribu rupiah) 

 Bahwa setelah Terdakwa, Pani, Padli dan Yusuf (penuntutan dilakukan 

terpisah) selesai memakai Narkotika jenis Daun Ganja kering tersebut dan 

tidak lama kemudian datang saksi Fitriyadi menemui Pani (penuntutan 

dilakukan terpisah) yang tujuan untuk meminjam motornya, kemudian Padli 

dan Yusuf (penuntutan dilakukan terpisah) membeli rokok dan minuman di 

warung depan yang berada di seberang Gudang tersebut dengan menggunakan 

uang hasil penjualan 1 (satu) paket Narkotika jenis Daun Ganja kering yang 
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lebih kecil seberat 3,53 (tiga koma lima puluh tiga) gram dari Terdakwa 

kemudian sekira pukul 15.00 WIB datang 4 (empat) orang yaitu saksi Windy 

Trias, saksi Antonius, saksi Bangun S dan saksi Khaidir yang merupakan 

Anggota Polisi dari Kepolisian Resort Tanjung Jabung Barat dan melakukan 

penangkapan terhadap Terdakwa, Pani (penuntutan dilakukan terpisah) dan 

saksi Fitriyadi, serta ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Daun 

Ganja kering yang lebih kecil seberat 3,53 (tiga koma lima puluh tiga) gram 

yang dibungkus kertas dan disimpan di dalam kantong depan sebelah kiri baju 

Terdakwa, sedangkan Padli dan Yusuf (penuntutan dilakukan terpisah) 

ditangkap di warung depan yang berada di seberang Gudang tersebut oleh 

saksi Antonius dan saksi Windy Trias ; 

 Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik 

Nomor Lab. : 1109/KNF/2011 tanggal 05 Juli 2011 yang ditandatangani oleh 

Tim Pemeriksa yaitu EDHI SURYANTO, S.SI, Apt dan I MADE SWETRA, 

S.Si 

 Bahwa Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastik kecil seberat 3,53 (tiga koma 

lima puluh tiga) gram yang disita dari Terdakwa dimana telah dilakukan 

penyisihan barang bukti oleh Penyidik berupa 1 (satu) plastik bening yang 

berisi daun-daun kering dengan berat netto 0,56 (nol koma lima puluh) gram 

dan 1 (satu) kertas yang berisi daun-daun kering dengan berat netto 2,97 (dua 

koma sembilan puluh tujuh) gram, dimana kedua-duanya dilakukan 

pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan Semua 

Barang Bukti tersebut yang dimuat dalam table 1 adalah Ganja yang terdaftar 

sebagai narkotika Golongan 1 (satu) Nomor Urut : 8 pada Lampiran Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; 

 Barang Bukti Urine dan darah atas nama SYAFRIZAL ABU BAKAR Alias 

IJAL Bin ABU BAKAR mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang 

terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut : 9 pada Lampiran 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika setelah diperiksa barang bukti tersebut berupa Urine dan Darah 

habis untuk pemeriksaan laboratoris
5
 

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hokum menanam, 

memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika 

Golongan I dalam bentuk tanaman berupa satu paket Narkotika jenis Daun Ganja 

kering seberat 3,53 (tiga koma lima puluh tiga) gram tanpa ijin dari Pejabat yang 

berwenang dalam hal ini adalah ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 111 ayat (1) 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahum 2009 tentang Narkotika 

                                                           
5
 Ibid hal 4-7 
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Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam  pidana sesuai pasal 111 ayat 

(1)Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahum 2009 tentang Narkotika 

yang berbunyi : “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, 

memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika 

Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 

(empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit 

Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 

8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).” 

Jaksa dalam kasus tersebut kemudian menuntut Syafrizal dengan menggunakan Pasal 

111 ayat (1) UU Narkotika, karena dirinya dianggap tanpa hak atau melawan hukum 

menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan 

Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa satu paket Narkotika jenis Daun 

Ganja kering. Putusan PN Kuala Tangkal kemudian memutuskan Syafrizal 

direhabilitasi medis, tidak puas, Jaksa kemudian banding. Putusan PT Jambi akhirnya 

memidana Syahrizal dengan dasar Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika, namun tetap 

memerintahkan Syahfrizal untuk dirahabilitasi. 

Hal menarik kemudian muncul dalam putusan MA, MA akhirnya membebaskan 

Syafrizal karena dianggap tidak memenuhi unsur Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika 

dengan alasan bahwa Syafrizal merupakan pengguna dan pecandu narkotika yang 

dibuktikan dengan keterangan dokter,  tes urine dan fakta bahwa dirinya sudah sering 

kali menggunakan narkotika jenis ganja. Dan lagi menurut Hakim MA, Syafrizal 
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membeli narkotika untuk tujuan tertentu yaitu menggunakannya untuk kepentingan 

pribadi, dengan begitu Syafrizal memenuhi unsur pasal 127 ayat (1) UU Narkotika 

yang mengatur mengenai penyalahgunaan narkotika golongan I bukannya Pasal  111 

ayat (1) UU Narkotika. 

Supriyadi W. Eddyono, Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice 

Reform (ICJR), mengatakan bahwa  

“memang ada kecenderungan Jaksa, dalam praktik lebih suka  menggunakan 

Pasal 111 dan 112 UU Narkotika  bagi pengguna narkotika. Secara tehknis pun 

menggunakan pasal 111 dan 112 UU Narkotika lebih mudah untuk dibuktikan 

ketimbang pada pasal 127 UU Narkotika. Pasal 127 yang mengamanatkan 

pembuktian seseorang  sebagai pengguna narkotika dan mempertimbangkan hal-hal 

lain diluar sekedar menguasai narkotika tersebut. “Belum lagi ancaman pidana Pasal 

111 dan 112 UU Narkotika yang minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun berbanding 

jauh dengan pasal 127 UU Narkotika yang hanya dikenai pidana paling lama 4 tahun 

untuk narkotika golongan I. terkadang Jaksa mengetahui bahwa orang tersebut adalah 

pengguna narkotika, namun Jaksa tidak menyertakan Pasal 127 ayat (1) UU 

Narkotika agar pemidanaan langsung masuk ke Pasal 111 ayat (1) ataupun Pasal 112 

ayat (2) UU narkotika, dibeberapa putusan MA, hal ini dikritik oleh Hakim” 

tambahnya.
6
 

 

Supriyadi menambahkan bahwa, Rumusan “memiliki, menyimpan dan 

menguasai” tersebut menjadikan Pasal 111 dan 112 UU Narkotika sempat disebut 

oleh Hakim MA sebagai pasal “Keranjang”. “Karena itulah Hakim MA menyebutkan 

bahwa penggunaan pasal 111 dan 112 harus dilekatkan pada tujuan maupun niat 

untuk apa narkotika tersebut, karena secara logika, setiap orang yang menggunakan 

narkotika pasti “memiliki, menyimpan dan menguasai.
7
 

                                                           
6
 Supriyadi. Problem Pasal 111 dan 112 UU Narkotika terhadap Pengguna narkotika, Harus 

Menjadi Perhatian Serius. http://icjr.or.id diakses tanggal  31 februari 2017 
7
 Ibid  

http://icjr.or.id/
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Berikut beberapa pertimbangan dari Putusan Hakim menyoal Pasal 111 ayat (1) UU 

Narkotika : 

1. putusan No. 2199 K/Pid.Sus/2012 

a. “Bahwa aparat penegak hukum baik kejaksaan maupun kepolisian 

pada umumnya tidak mendakwakan ketentuan Pasal 127 Undang-

Undang No. 35 tahun 2009, walaupun kenyataan atau faktanya 

pelaku adalah pemakai/- pengguna. Upaya semacam ini tentu saja 

memaksa Hakim untuk menerapkan Dakwaan Tunggal Jaksa 

Penuntut Umum yang tidak sesuai dengan fakta hukum sebenarnya 

yang terungkap di persidangan. Proses pemeriksaan semacam itu, 

tentu akan menimbulkan pelanggaran hukum dan Ham serta 

ketidakadilan bagi Terdakwa”  

b. “Bahwa penguasaan dan kepemilikan Narkotika bentuk ganja 

untuk maksud dan tujuan dipakai sendiri tidak dapat menggunakan 

ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009. 

Sebab pasal tersebut digunakan untuk maksud dan tujuan dalam 

rangka peredaran gelap narkotika, misalnya kepemilikan atau 

penguasai Narkotika untuk penyediaan distribusi, dijualbelikan 

dan diperdagangkan dan sebagainya secara melawan hukum atau 

melawan hak 

 

2. Putusan nomor 446/Pid.Sus/2016/PN.Mlg 

Bahwa sudah menjadi tren penegakka hukum tindak pidana Narkotika atau 

Psikotropika meskipun faktanya terdakwa sebagai penyalahguna, namun terdakwa 

tidak didakwa pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No 35 tahun 2009, sebaliknya 

jaksa penuntut umum mendakwakan dengan pasal 111 ayat (1) undang undang no 35 

tahun 2009. Menunjukkan terdakwa terbukti melanggar pasal 127 ayat (1) undang 

undang no 35 tahun 2009, namun tidak didakwakan dan secara hukum seharusnya 

dibebaskan, namun karena fakta dalam persidangan memperlihatkan adanya 
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keteledoran atau kecerobohan kepolisian maupun jaksa penuntut umum tidak 

merumuskan pasal 127 ayat (1) undang undang no 35 tahun 2009 

B. RUMUSAN MASALAH  

1. Bagaimana Efektivitas penuntutan yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum 

dalam penerapan pasal 111 Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika golongan 1 terhadap putusan no. 446/pid.sus/2016/pn.mlg jo no 

2199k/pid.sus/2012 jo no 1174/pid.sus/2012 

2. Bagaimana Implikasi hukum apabila terjadi kekeliruan dalam dakwaan atau 

tuntutan yang  dilakukan Jaksa penuntut umum? 

C. TUJUAN PENULISAN  

1. Untuk mengetahui Efektivitas penuntutan yang dilakukan Jaksa Penuntut 

Umum dalam penerapan pasal 111 Undang-undang No 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika golongan 1 terhadap putusan no. 446/pid.sus/2016/pn.mlg 

jo no 2199k/pid.sus/2012 jo no 1174/pid.sus/2012 

2. Untuk mengetahui Implikasi hukum apabila terjadi kekeliruan dalam dakwaan 

atau tuntutan yang  dilakukan Jaksa penuntut umum  

D. MANFAAT 

1. Manfaat Teoritis 

Dimaksudkan sebagai tulisan yang dapat memberi manfaat bagi pembaca 

berupa karya ilmiah hukum pada Fakultas Hukum Universitas 

muhammadiyah malang 
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2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi jaksa penuntut 

umum agar lebih berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya dalam 

memberikan penuntutan atau dakwaan, Sebagai bahan referensi bagi penulis 

lain yang ingin membahas masalah yang sama mengenai efektivitas penerapan 

pasal  

E. KEGUNAAN PENELITIAN 

Secara teoritis dan praktis manfaat penelitian ini dapat digunakan sebagai 

referensi dan masukan oleh ; 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini bagi penulis dapat berguna sebagai penambah pengetahuan 

dalam hal permasalahan yang diteliti dan sebagai syarat untuk penulisan tugas 

akhir dan menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Malang 

2. Bagi Penegak Hukum 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan yang bermanfaat bagi jaksa 

penuntut umum dalam melakukan proses penuntutan dan pengajuan upaya 

hukum agar jaksa penuntut umum lebih cermat dalam melakukan penntutan 

3. Terdakwa  

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kepastian hukum dan keadilan 

terhadap terdakwa  
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F. Metode Penulisan 

Metode penelitian merupakan sebuah entitas yang tak terpisahkan dalam 

sebuah penelitian. Sebab, metode penelitian merupakan sebuah sistem kerja yang 

digunakan untuk mencapai tujuan dalam penelitian. Berkaitan dengan hal ini, Dr. 

Saifullah, S.H., M.Hum. menyatakan bahwa metodologi penelitian merupakan 

dasar bagi proses penemuan sesuai dengan disiplin ilmu yang dibangun oleh 

peneliti. Sebagai jembatan yang menguhubungkan antara dunia ontologi dengan 

aksiologi, juga antara dunia das sollen dan das sein sehingga  kesenjangan yang 

terjadi di lapangan atau yang berkecamuk dalam dunia pemikiran dapat 

terumuskan jawabannya. 

Penggunaan metode penelitian dalam pra, proses maupun hasil penelitian 

merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Hal ini sangat menentukan 

kualitas hasil penelitian.
8
 Berdasarkan hal ini, seorang peneliti harus menentukan 

dan memilih metode yang tepat agar tujuan penelitian tercapai secara 

maksimal.  Metode penelitian ini terdiri dari : 

1.    Jenis Penelitian 

Merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah yang diambil, 

maka penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif. 

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan. Penelitian 

                                                           
8
 Saifullah, “Refleksi  Penelitian : Suatu Kontemplasi Atas Pekerjaan 

Penelitian”,http://www.uinmalang.ac.id diakses tanggal 28 mei 2017 

http://www.uinmalang.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1678:refleksi-penelitian&catid=36:kolom-pr2s
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yang akan dibahas ini dapat dimasukkan ke dalam kategori penelitian hukum 

normatif, karena penelitian ini membahas fungsi hakim di Indonesia beserta 

mengupas antinomi antara norma hukum dan nilai keadilan.
9
 

2.    Pendekatan Penelitian 

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan Kasus, yaitu jenis peneltian yang dilakukan dengan cara 

melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang 

dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai 

kekuatan hokum yang tetap. Kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di 

Indonesia maupun di Negara lain
10

 

3. Sumber Data 

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subjek 

dari mana data dapat diperoleh. Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara 

meneliti bahan pustaka, sehingga penelitian ini dinamakan dengan penelitian 

hukum normatif. Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan 

data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai jenis data 

sekunder.
11

 Selain itu pada penelitian hukum normatif ini, tidak diperlukan 

penyusunan atau perumusan hipotesa. Dalam penelitian ini, peneliti 

                                                           
9
 Soekanto, Soerjono, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan  Singkat, Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2004 
10

 Marzuki , Peter Mahmud.2005,Penelitian Hukum, Jakarta : kencana 
11

 ibid 
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menggunakan jenis sumber data sekunder. Kemudian  sumber data sekunder 

ini dibagi oleh peneliti menjadi :  

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum putusan Pengadilan 

tingkat pertama, banding , kasasi dan sumber hukum positif  

b. Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai 

bahan hukum primer, seperti karya-karya hukum baik penulisan jurnal 

, hasil penelitian terdahulu ,buku literatur dan wawancara tentang 

tindak pidana  narkotika 

c. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, 

seperti Ensiklopedia maupun kamu 

G. Analisis Data 

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara 

mesistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarati 

membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk 

memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.
12

 Kegiatan yang dilakukan 

dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan cara data yang 

diperoleh di analisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data 

yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan 

                                                           
12

 Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji .2006. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Raja. 

Grafindo Persada 
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pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian 

tertentu untuk diolah menjadi data informasi 

 


