
ABSTRAK 
 

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN 
TERHADAP SURAT DAKWAAN TENTANG UNDANG-  

UNDANG NO. 35 TAHUN 2009  
(Studi Kasus Putusan PN Nomor : 1948/Pid.B/2013/PN. LP  

 
O L E H 

BUDI AJI  
NPM : 11 840 0190 

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN 
 

Pembahasan tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan 
terhadap surat dakwaan tentang undang-undang No. 35 Tahun 2009, yang dalam hal 
ini perbuatan pidana tersebut adalah tindak pidana narkotika. Dan dalam pembahasan 
ini ruang lingkup penelitiannya dibatasi di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sebagai 
sebuah daerah yang cukup rawan dalam hal praktek penyalahgunaan narkotika. 

 
 Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah apakah yang menjadi 
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kejahatan sebagaimana yang 
diatur dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan bagaimana 
hubungan antara penjatuhan putusan dalam perkara narkotika dihubungkan dengan aspek 
penegakan hukum. 

 
 Untuk menjawab permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara 
kepustakaan dan penelitian lapangan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. 
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam 
menjatuhkan putusan terhadap kejahatan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang 
No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan untuk mengetahui hubungan antara penjatuhan 
putusan dalam perkara narkotika dihubungkan dengan aspek penegakan hukum. 

 
 Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan tentang pertimbangan hukum oleh 
Hakim terhadap tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman 
dalam menjatuhkan pemidanaan telah tepat karena Hakim dalam perkara Nomor 
1948/Pid.B/2013/PN.LP menjatuhkan pemidanaan berdasarkan keterangan saksi, 
keterangan terdakwa, dan alat bukti surat yang menurut Pasal 184 KUHAP merupakan alat 
bukti yang sah. Selanjutnya alat-alat bukti tersebut mendukung fakta-fakta yang terungkap 
dalam persidangan yang meyakinkan hakim bahwa tindak pidana tanpa hak memiliki 
Narkotika Golongan I Bukan Tanaman benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah 
melakukannya. Penerapan Hukum Pidana Materiil oleh Hakim terhadap tindak pidana 
tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dalam Putusan Perkara Nomor 
1948/Pid.B/2013/PN.LP telah tepat. Jaksa Penuntut Umum menggunakan 2 (dua) 
dakwaan, yaitu: Primair Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika, dan Subsidiair Pasal 112 Ayat 
(1) UU Narkotika. Diantara unsur-unsur kedua Pasal yang didakwakan oleh Jaksa 
Penuntut Umum tersebut, yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah adalah Pasal 
112 Ayat (1) UU Narkotika. Dimana antara perbuatan dan unsur-unsur Pasal saling 
mencocoki.  

 

 

UNIVERSITAS MEDAN AREA




