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A.  Latar belakang  

Sejarah global yang menyatakan perang terhadap kejahatan narkotika diawali 

sebelum adanya Konvensi Opium di Den Haag Belanda pada tahun 1912. Konvensi ini 

terjadi dikarenakan adanya perdebatan cara memerangi, yang melibatkan 2 (dua) 

Negara yakni Belanda dan Amerika1.  Maksud dari cara memerangi ialah pada perang 

dunia ke 1 penjualan opium dilegalisasi sehingga dari penjualan tersebut mempunyai 

nilai yang besar untuk pembiayaan perang. Adanya intruksi dilarang mengkonsumsi 

narkotika dimulai sejak diberlakukannya Single Convention on Narcotic Drugs di 

sidang PBB pada tahun 19612. Konvensi ini mengharuskan setiap negara anggota 

mengkriminalkan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Kemudian pada 

tanggal 21 Februari 1971 dalam Single Convention On Psychotropics Substainces di 

WINA tahun 1971, pembahasan mengenai akan makna pentingnya rehabilitasi mulai 

dilakukan dan mulai memelopori kebijakan pelarangan penyalahgunaan psikotropika 

yang menghasilkan daftar psikotropika ke dalam 4 (empat) golongan yang masuk 

kedalam pengawasan internasional3. Pada tahun 1972 dilakukan amandemen terhadap 

The Single Convention on Narcotic Drugs 1961 Geneva dengan protokol 1971. 

 
1 Anang Iskandar, Penegakan Hukum Narkotika (Jakarta :  PT. Elex Media Komputindo.2019),Hlm. 1. 
2 Ibid.Hlm. 2. 
3 Ibid. Hlm. 3. 
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Protokol tersebutditandatangani pada tanggal 25 Maret 1972 yang menekankan sangat 

diperlukannya perawatan dan rehabilitasi terhadap pencandu narkotika4. Protokol 

tersebut juga menambahkan poin mengenai perawatan, pendidikan, after – care, 

maupun reintegrasi sosial sebagai pengganti hukuman terhadap penyalahguna dan 

pecandu narkotika5. 

Indonesia sebagai negara yang mengadopsi Konvensi Tunggal Narkotika 1961 

beserta Protokol yang mengubahnya, menitikberatkan pada prinsip – prinsip Political 

Declaration and Plan of Action of 2009, dalam kebijakan penanganan narkotika 

dengan menggunakan Balance Approach antara Demand Reduction dan Supply 

reduction. Didalam Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah 

mengacu pada pendekatan Balance Approach tersebut diatas, yaitu didalam 

pendekatan terhadap demand reduction difokuskan melalui kegiatan 6. Kegiatan yang 

difokuskan meliputi yaitu kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkotika, rehabilitasi 

penyalahguna dan pencandu narkotika, dan penyalahguna narkotika dilarang dan 

diancam dengan hukuman penjara. Artinya dalam pembahasan internasional tersebut 

menjelaskan betapa pentingnya rehabilitasi untuk seseorang yang bertindak sebagai 

korban penyalahguna narkotika dibandingkan dengan hukuman penjara. 

Kejahatan Narkotika atau Tindak Pidana Narkotika tidak diatur didalam Kitab 

Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) akan tetapi masuk kedalam kategori pidana 

 
4 Ibid. Hlm. 4. 
5 Ibid. Hlm. 5. 
6 Ibid. Hlm. 6. 
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khusus. Hukum pidana khusus tercipta dikarenakan ada pasal jembatan di KUHP yakni 

pasal 103 atau peraturan penghabisan, menurut “R. Soesilo mengungkapkan dalam 

artian ketentuan dari delapan bab yang pertama dari buku ini berlaku juga terhadap 

perbuatan yang dapat dihukum menurut peraturan undang – undang lain, kecuali kalau 

ada undang – undang (wet) tindakan umum pemerintahan (Algemene maatngelen van 

bestuur) atau ordonansi menentukan peraturan lain”7. Dengan demikian bahwa Undang 

– undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dijadikan landasan hukum 

bagi siapa saja yang menyalahgunakan narkotika dan pemulihan sosial dan medis bagi 

korban penyalahgunaan narkotika.  

Sesuai dengan Asas Hukum Pidana yakni Lex Specialist derogat Legi Generali 

merupakan asas penting yang tercantum dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP, asas ini sangat 

penting bagi hukum pidana bahkan kata Utrecht ialah asas yang sangat penting bagi 

seluruh hukum. Van Hattum menyebutnya sebagai Logische specialiteit atau bahasa 

indonesianya kekhususan yang logis (ada juga yang memakai terjemahan spesialitas 

yang logis)8. Asas inilah yang menjadi wadah bagi Undang – undang diluar KUHP 

untuk berfungsi sebagai yang utama mengesampingkan peraturan yang bersifat umum. 

Menganalisa makna penting yang disebutkan Utrecht, penulis memberikan 

pemahaman melalui definisi serta tujuan hukum pidana khusus, dalam pengertian 

Hukum Pidana Khusus ialah mempelajari suatu hukum dibidang pidana yang pada 

 
7 R.Soesilo, KUHP serta komentar – komentarnya (Bogor : Politeia, 1995). Hlm. 106. 
8 Andi Hamzah, Asas –asas hukum pidana di Indonesia dan perkembangannya (Medan : PT.Sofmedia, 

2018). Hlm. 618. 
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umumnya berada ketentuannya diatur diluar KUHP yang berhubungan dengan hukum 

pidana umum, dan bertujuan dikarenakan dilatar belakangi oleh keadaan atau 

kenyataan sehari – hari banyak ditemukan delik – delik yang tidak diatur dalam KUHP 

serta adanya delik yaitu pidananya relatif ringan, sedangkan delik itu pada waktu 

sekarang mempunyai dampak yang besar 9. 

Dikarenakan tindak – tindak pidana yang dampaknya sangat besar sehingga 

hukum yang mengaturnya relatif ringan inilah mengapa hukum pidana khusus sebagai 

benteng agar ketentaraman, keselamatan, dan keamanan dapat terjaga dengan adil dan 

baik serta, timbangan hukum dalam kestabilan hukuman pun dapat 

dipertanggungjawabkan secara adil. Begitupun dengan kejahatan Narkotika ini karena 

tindak pidana tersebut memerlukan pengaturan yang lebih komprehensif dan bukan 

hanya mendapatkan rumusan deliknya saja. Sesuai dengan definisi Tindak Pidana 

Khusus10 ialah tindak pidana yang diatur di luar kitab undang – undang hukum pidana 

dan memiliki ketentuan – ketentuan khusus acara pidana. Untuk tindak pidana 

narkotika dipandang perlu ada pengaturan antara lain adalah klasifikasi penggolongan 

harus jelas serta perlakuan khusus terhadap korban narkotika/psikotropika.  

Sebelum Undang – Undang yang saat ini berlaku, pengertian narkotika pada 

tahun 1976 atau istilah narkotika belum dikenal dalam perundang – undangan 

Indonesia, peraturan yang berlaku waktu itu, yakni “Verdovende Middelen 

 
9 I Gusti Ngurah Parwata, Bahan Ajar Mata Kuliah Tindak Pidana Khusus (Bali : Udayana Press), 

Hlm. 3. 
10 Michael Barama, Tindak Pidana Khusus (Manado : Kemerisdikti Universitas Sam Ratulangi, 2015), 

Hlm. 1 – 2. 
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Ordonanntie” (Staatsblad 1927 No. 278 jo No. 536), yang diubah terakhir pada tahun 

1949 (L.N. 1949 No. 337), bukan menggunakan istilah “narkotika”, melainkan “obat 

yang membiuskan” (Verdovende middelen), oleh karena itu peraturan tersebut dikenal 

sebagai Ordonansi Obat Bius 11. Dengan berkembangnya zaman maka istilah narkotika 

atau narkoba pun dipakai untuk tanaman atau zat kimia adiktif yang mempengaruhi 

tingkah laku manusia jika dikonsumsi secara berlebihan. 

Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 

Narkotika ialah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman,baik 

sintetis maupun semi-sintesis,yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan 

kesadaran,hilangnya rasa,menguranggi sampai menghilangkan rasa nyeri,dan dapat 

menimbulkan ketergantungan,yang dibedakan ke dalam golongan-golongan 

sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini 12. 

Pengertian Narkoba (Narkotika, Psikotropika, dan zat adiktif) adalah zat yang 

apabila masuk ke dalam tubuh manusia akan mempengaruhi sistem saraf pusat 

sehingga menimbulkan perubahan aktivitas mental, emosional, dan perilaku 

penggunaanya dan sering menyebabkan ketagihan dan ketergantungan terhadap zat 

tersebut 13. 

 
11 Andi Hamzah dan Budi Dwiyani, Kejahatan Narkotika dan Psikotropika (Jakarta :  Penerbit 

Universitas Trisakti,2019). Hlm. 9. 
12 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika,  Pasal 1 ayat 1. 
13 Sindian,Surya. Jurnal Ilmu Hukum : Tinjauan yuridis terhadap pemidanaan bagi penyalahgunaan 

narkotika dengan pasal 112 UU No.35 Tahun 2009 dihubungkan dengan pasal 127 untuk 

penyalahguna dan ketentuan rehabilitasi. Vol 2, No. 2 Desember 2019. 
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Menurut istilah kedokteran, narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan 

terutama rasa sakit dan nyeri. Rasa sakit atau nyeri tersebut berasal dari daerah viresal 

atau alat-alat rongga dada dan rongga perut. Dampaknya menimbulkan reaksi stupor 

atau bengong yang lama dalam keadaan seseorang masih sadar serta menimbulkan 

adiksi atau kecanduan.14 

Dari beberapa  pengertian Narkotika atau Narkoba dapat dipahami secara tegas 

bahwa narkoba sangat membahayakan manusia, dalam hal ini bukan hanya manusia 

akan tetapi negara,dikarenakan jika manusia disuatu negara rusak maka rusaklah 

negaranya. Zat – zat kimia yang terkandung dalam narkotika dapat bereaksi didalam 

tubuh manusia dan reaksi dari zat – zat tersebut dapat mempengaruhi keseimbangan 

tubuh, metabolisme tubuh karena reaksi zat saraf pusat. Hal ini menyebabkan pengguna 

narkotika kehilangan kesadaran dan tidak dapat merasakan rasa sakit. Narkotika yang 

berfungsi untuk menghilangkan dan menyebabkan berkurangnya kesadaran seseorang 

dikenal dengan narkotika depresan. Selain narkotika depresan, terdapat jenis – jenis 

narkotika lainnya, yaitu narkotika stimulan, halusinogen, dan depedensi. Narkotika 

stimulan adalah narkotika yang dapat merangsang penggunanya untuk aktif secara 

berlebihan, sedangkan Narkotika halusinogen adalah narkotika yang dapat 

menimbulkan penggunanya untuk menghayal dan Narkotika depedensi adalah 

narkotika yang dapat menimbulkan ketagihan dan ketergantungan pada penggunanya 

 
14 Fransiska Novita Eleanora,Jurnal Hukum : Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha 

Pencegahan dan Penanggulangannya,Vol XXV,No.1,April 2011. 
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15. Bahaya Narkotika atau  Narkoba dalam istilah umum yang merupakan singkatan 

dari Narkotika dan Obat – obatan berbahaya yang merujuk kepada zat psioaktif, yakni 

merupakan zat yang apabila masuk kedalam tubuh manusia maka dapat mempengaruhi 

sistem saraf otak, hal inilah yang mempengaruhi bahwa Narkoba sangatlah berbahaya 

bagi generasi bangsa. Walaupun sifat hukum itu mengatur dan memaksa, serta 

kejahatan narkotika masuk ke dalam hukum pidana khusus yang lebih menitikberatkan 

kepada sanksi penjara  maka dari hal itu pentinglah suatu aparatur penegak hukum yang 

lebih bijak akan kesembuhan sipengguna melainkan bukan hukuman dengan kurungan 

tanpa ada unsur pemulihan medis dan sosial. 

Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010, Pasal 

1 menyatakan : bahwa dengan telah diterbitkannya Undang – Undang Republik 

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009 tentang Narkotika, maka 

dianggap perlu untuk mengadakan revisi terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung RI 

Nomor : 07 Tahun 2009 tanggal 17 Maret 2009 tentang menempatkan pemakai 

narkotika ke dalam Panti terapi dan Rehabilitasi 16. Berdasarkan SEMA diatas 

menguatkan bahwa pentingnya rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika 

sesuai dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 54 

 
15 Sri ramdhani, Sukses Tanpa Narkoba (Bandung :  CV. Armico, 2007). Hlm. 8 
16 Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor. 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan 

Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Rehabilitasi Medis Dan 

Rehabilitasi Sosial. 
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menegaskan : Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib 

menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial 17. 

Rehabilitasi medis dan sosial sangat dibutuhkan oleh pengguna penyalahguna 

narkotika dikarenakan pengguna hanyalah korban dari pengedar narkotika yang 

mengambil keuntungan pribadi tanpa mempertimbangkan dampak buruk psikologis 

seseorang jika mengkonsumsi secara berkala. Dampak buruk yang disebabkan oleh 

narkotika bukan hanya merusak diri sendiri akan tetapi merusak lingkungan sosial, 

keluarga, dan negara. 

Salah Satu fenomena yang terjadi dengan adanya perintah rehabilitasi bagi 

korban penyalahgunaan narkotika ialah Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN.SKB dan 

penulis membandingkan dengan Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN.SKB  yang 

menitikberatkan perintah penjara bagi korban penyalahgunaan narkotika. Berikut ini 

penulis mendeskripsikan kedua putusan tersebut : 

 

 

1. Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN.SKB. 

Terdakwa bernama Beni Rivaldi Suseno Als Ben Bin Asep Suseno bertempat lahir 

di Sukabumi pada tanggal 13 Agustus tahun 2000 saat ini berumur 18 tahun. Jenis 

kelamin terdakwa yakni laki – laki berkewarganegaraan Indonesia yang bertempat 

tinggal di Perum Mangkalaya Blok F6 Rt. 001/002 Kel. Mangkalaya Kec. Cisaat Kab. 

 
17 Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. 
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Sukabumi, beragama Islam dengan status pelajar. Terdakwa ialah siswa dari Sekolah 

Menengah Atas (SMA) Muhammadiyah 1 Kota Sukabumi. Terdakwa ditangkap pada 

hari Rabu, tanggal 13 Februari 2019 dapat diperkirakan pukul 12.00 WIB bertempat di 

SMA Muhammadiyah 1 Kota Sukabumi. 

Menurut keterangan dalam persidangan bahwa terdakwa Beni pada hari Rabu, 

tanggal 13 Februari 2019 pukul 06.00 terdakwa sudah berada dilingkungan sekolah 

SMA Muhammadiyah 1 Kota Sukabumi dan terdakwa diperkirakan sekitar pukul 09.00 

WIB keluar dari sekolah dengan membawa tas yang berisikan lintingan tembakau 

gorilla, lalu kemudian para guru SMA Muhammadiyah 1 Kota Sukabumi termasuk 

Saudara Suherman selaku guru di SMA terdakwa melakukan pengecekan dikarenakan 

ada informasi dengan adanya beberapa siswa yang tidak masuk sekolah dan yang 

paling menonjol adalah siswa kelas 12 (dua belas ) Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). 

Pada saat saudara Suherman melakukan pengecekan lebih lanjut ternyata benar 

adanya siswa yang bolos sekolah tepatnya di kelas 12 (dua belas) Ilmu pengetahuan 

Sosial (IPS) yakni kelas yang diduduki oleh terdakwa Beni. Selanjutnya Saudara 

Suherman dan Saudara Yan Ilham juga selaku guru terdakwa Beni mendapatkan 

informasi lebih lanjut dari siswa perempuan yang berada didalam kelas 12 (dua belas) 

Ilmu pengetahuan sosial (IPS) tersebut ia mengatakan bahwa siswa laki – laki banyak 

yang nongkrong sambil merokok di komplek dr. Dani tepatnya belakang Rumah Sakit 

Bunut, Kota Sukabumi. 

Menindaklanjuti informasi itu akhirnya saudara Suherman dan saudara Yan Ilham 

menuju lokasi yang dimaksud dan kemudian mendapati ada 4 (empat) orang siswa laki 
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– laki yang pada saat itu benar sedang merokok di komplek dr. Dani tersebut. 

Selanjutnya saudara Suherman dan saudara Yan Ilham mengiring siswa – siswa 

tersebut untuk ke sekolah guna memberikan nasehat kepada siswa – siswa tersebut. 

Pada saat berkomunikasi dengan para siswa, saudara Suherman menanyakan 

keberadaan terdakwa, dan saudara Suherman sempat melakukan pengecekan ke 

handphone siswa satu persatu lalu mendapati di salah satu handphone siswa ada 

percakapan dengan terdakwa dimana terdakwa mengaku sedang berada di daerah Jalur 

bertemu dengan alumni terlebih ada percakapan dengan kata – kata “urang karak beres 

eung” lalu saudara Suherman meminta siswa tersebut untuk menyuruh terdakwa Beni 

datang ke tempat biasa mereka berkumpul yakni disekitaran wilayah kecamatan 

Cikole.  

Sesampainya terdakwa Beni ke lokasi langsung saja digiring oleh saudara 

Suherman ke sekolah. Selanjutnya sesampainya terdakwa Beni di sekolah, kemudian 

diserahkan kepada Guru BP beserta guru lainnya, terdakwa Beni terlihat sangat gugup 

sambil meraba kantong celana depannya sehingga membuat saksi Suherman curiga 

dengan spontanitas menggeledah kantong celana terdakwa. Kemudian setelah 

digeledah, terdakwa Beni didapati oleh saudara Suherman  1 (satu) bungkus rokok 

Gudang Garam filter bekas yang didalamnya berisi berupa lintingan dan menurut 

saudara Suherman bukan seperti rokok pada umumnya. Setelah diselidiki oleh pihak 

sekolah terdakwa mengakui kepemilikan 1 (satu) bungkus Gudang Garam Filter bekas 

tersebut  dan mengakui juga bahwa yang dilinting tersebut adalah tembakau gorilla 

masing – masing di linting dengan kertas pahpir berwarna putih terdapat 3 linting, dan 
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terdakwa sudah memakai / menggunakan 1 (satu) linting tembakau gorilla tersebut 

pada pukul 09.00 WIB pada saat keluar sekolah menuju daerah Taman Sari Kec. Cikole 

Kota Sukabumi.  

Menurut pengakuan terdakwa, ia membeli kepada saudara TB seharga 

Rp.120.000;- (seratus dua puluh ribu rupiah) di kediaman saudara TB di daerah 

Selabintana dengan ketentuan isi 4 linting tembakau gorilla. Dari peristiwa ini pihak 

sekolah melaporkan kepada Kepolisian Resort Sukabumi Kota, lalu pada pukul 11.30 

WIB saudara Ricky Ardiansyah selaku anggota polisi yang sedang piket dan stand by 

di mako Polres Sukabumi Kota bersama dengan tim langsung ke sekolah SMA 

Muhammadiyah 1 Sukabumi melakukan penyelidikan dan menemui pihak sekolah 

serta bersama – sama pihak sekolah masuk ke dalam ruangan guru dan mengamankan 

terdakwa Beni beserta barang bukti. 

Berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium 

Narkoba BNN RI Nomor : 419/BB/X/2018/Balai Lab Narkoba tanggal 26 Februari 

2019 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Maimunah, S.Si.M.Si dan Rieska Dwi 

Widayati S.Si.M.Si serta diketahui oleh kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN 

Kuswardani, S.Si.M.Farm.Apt dengan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bekas rokok 

Magnum Mild didalamnya terdapat 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam 

filter di dalamnya terdapat 3 (tiga) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun 

dengan berat netto akhir seluruhnya 0,1106 (nol koma satu satu nol enam) gram atas 

nama Beni Rivaldi Als Ben Bin Asep Susana adalah benar mengandung Narkotika 

(5-Fluoro-ADB:Metil 2-{{1-(5-Fluoropentil)-1-indazol-3-karbonil]amino}-3,3-
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dimetilbutanoat dan terdaftar dalam Golongan I Narkotika No. 95 dalam Permenkes RI 

No. 50 Tahun 2018 Tentang  Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran 

Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. 

Berdasarkan penangkapan tersebut yang disertai oleh barang bukti maka pihak 

Kepolisian Resort Sukabumi Kota melimpahkan kepada Kejaksaan Kota Sukabumi 

untuk melakukan penuntutan dengan dakwaan pasal 127 ayat 1 Undang – Undang 

Nomor 35 Tahun 2009 dengan pidana 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara. Serta 

putusan Majelis Hakim ialah pidana penjara selama 1 (satu) tahun. 

 

 

2.  Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN.SKB 

Indentitas terdakwa bernama lengkap Neng Fitria Anggraeni Als Puja Binti 

Entis Sutisna. Bertempat lahir di Sukabumi pada tanggal 30 April 1995 saat ini 

terdakwa berumur 23 tahun. Berjenis kelamin perempuan dengan berkebangsaan 

Indonesia yang beralamat di Kp. Cilubang Rt.04/02 Ds. Jampang Kulon Kecamatan 

Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi. Status agama terdakwa ialah Islam serta status 

pekerjaan terdakwa yakni wiraswasta. 

Kronologi penangkapan aparat Kepolisian Resort Sukabumi Kota pada hari 

Sabtu, tanggal 20 Oktober 2018 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Kp.Neglasari 

Rt.053/010 Desa Gunung guruh Kecamatan Gunung guruh Kabupaten Sukabumi, 

tepatnya di rumah saudara Panji  yang didapati sedang berduaan dengan terdakwa Puja. 

Selanjutnya kejadian berawal pada hari Jum’at tanggal 19 Oktober 2018 sekitar pukul 
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19.00 WIB, terdakwa Puja mendatangi rumah temannya yakni bernama saudara Panji 

Fahmi Als Ajel dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu. Selanjutnya saudara 

Panji mengajak terdakwa Puja bersama –sama membeli 1 (satu) paket narkotika jenis 

sabu dengan cara iuran dengan pembagian terdakwa Puja sebesar nominal Rp. 

100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saudara Panji sebesar nominal Rp. 150.000,- 

(seratus lima puluh ribu rupiah).  

Kemudian setelah terdakwa Puja mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis 

shabu, terdakwa Puja bersama – sama dengan saudara Panji menggunakan narkotika 

jenis sabu tersebut dengan seperangkat alat hisap (bong) yang sudah dipersiapkan 

sedemikian rupa didalam kamar saudara Panji. Selanjutnya saudara Ricky Ardiansyah, 

Sariyanto, dan Agustian Karsa selaku anggota Polres Sukabumi Kota mendapatkan 

informasi, langsung dengan sigap melakukan penyelidikan dan langsung melakukan 

pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa Puja dan ditemukan 1 (satu) buah 

tas slempang warna hitam merk rolling speed didalamnya berisikan 1 (satu) kantong 

plastik klip bening dan didalam plastik klip terdapat 5 (lima) paket kecil plastik klip 

bening masing – masing berisikan narkotika jenis Kristal putih (shabu), 1 (satu) unit 

handphone merk Samsung berwarna hitam, seperangkat alat hisap sabu, dan 1 (satu) 

buah VCD merk Polytron warna hitam didalamnya berisikan : 1 (satu) buah timbangan 

digital, 2 (dua) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah solasi bening milik saudara Panji 

serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung berwarna gold milik terdakwa Puja. 

Dengan terkumpulnya barang bukti narkotika jenis sabu – sabu sebanyak 1 

(satu) bungkus dengan berat bersih : 0,0620 (nol koma nol enam puluh dua) gram 
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dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dan berdasarkan Berita acara Pemeriksaan 

Laboratoris Narkoba Badan Narkotika Nasional RI Nomor : 140 AW/XI/2018/Balai 

Lab Narkoba pertanggal 07 November 2018 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan 

bahwa contoh yang diuji mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam Golongan 

1 (satu) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 

Kemudian berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Polres Sukabumi 

Kota Nomor : B/151/x/2018/Ur Kes tanggal 21 Oktober 2018 terhadap pemeriksaan 

urine terdakwa dengan hasil pemeriksaan Tes Narkoba yakni mengandung 

Methamphetamine atau dinyatakan +/Positif pengguna narkotika. Berdasarkan 

pengakuan terdakwa Puja, ia memakai narkotika sejak 3 bulan yang lalu. 

Berdasarkan barang bukti yang lengkap akhirnya berkas terdakwa dilimpahkan 

oleh Kepolisian Resort Sukabumi Kota kepada Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi guna  

melakukan penuntutan kepada Saudari Puja untuk mempertanggung jawabkan 

perbuatannya. Dakwaan yang diterapkan ialah pasal 127 ayat 1 Undang – Undang 

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan hukuman 6 (enam ) tahun beserta 

denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan 

penjara. Majelis Hakim melalui putusan ini mengadili dan menetapkan pidana penjara 

selama 10 (sepuluh) bulan dan perintah rehabilitasi medis selama 6 (enam) bulan. 

Dari kronologi kedua putusan tersebut penulis dapat mengambil kesimpulan 

yakni Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN.SKB dan Putusan Nomor 

92/Pid.Sus/2019/PN.SKB, keduanya memakai pasal yang sama yakni Pasal 127 ayat 1 

(satu) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi “ 
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Setiap penyalahguna : a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 4 (empat) tahun; b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri 

dipidana dengan penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan c. Narkotika Golongan III bagi 

diri sendiri dipidana dengan penjara paling lama 1 (satu) tahun” . Dapat ditarik secara 

tegas terdakwa yang dimaksud dari kedua putusan  ini ialah pemakai narkotika yang 

masuk ke dalam Golongan I, akan tetapi yang menjadi permasalahan mengapa aparatur 

penegak hukum tidak mempertimbangkan pada pasal 127 ayat 3 (tiga) pada pokoknya 

menjelaskan jika dapat dibuktikan dan terbukti sebagai korban penyalahgunaan 

narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis atau sosial serta 

pada ayat 127 ayat 2 (dua) dalam memutus perkara hakim wajib memperhatikan pasal 

54, pasal 55, dan pasal 103 yang mengamanahkan bahwa pentingnya rehabilitasi atau 

pengobatan bagi korban penyalahgunaan narkotika.  

Selain itu dari pengamatan penulis, terdakwa dalam Putusan Nomor 

8/Pid.Sus/2019/PN.SKB dengan atas nama terdakwa Puja dan Putusan Nomor 

92/Pid.Sus/2019/PN.SKB dengan atas nama terdakwa Beni, dalam hal ini berperan 

sebagai konsumen dalam artian seseorang yang ketergantungan narkotika sebagai 

kebutuhan tubuhnya atau seseorang yang sudah candu dikarenakan zat adiktifnya, 

sehingga ada dorongan untuk membeli dengan tujuan mengkomsumsi.  

Dan dari Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN.SKB dengan atas nama terdakwa 

Puja menurut uji laboratorium positif dengan barang bukti yang diteliti narkotika 

Golongan I dengan berat netto 0,0206 (nol koma nol dua puluh enam) gram dan 

Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN.SKB dengan atas nama terdakwa Beni menurut 
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uji laboratorium positif dengan barang bukti yang diteliti narkotika Golongan I dengan 

berat netto 0,1106 (nol koma sebelas nol enam) keduanya di bawah dari 1 (satu) gram 

artinya jika meninjau Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 4 Tahun 

2010 ayat 2 menjelaskan jika dibawah 1 gram untuk shabu dan dibawah 5 gram untuk 

ganja, serta adanya surat uji laboratorium positif berdasarkan permintaan penyidik dan 

tidak terbukti terlibat dalam peredaran gelap narkotika, maka ayat 3 menegaskan 

Hakim untuk menjatuhkan pemidanaan berupa perintah untuk dilakukan tindakan 

hukum berupa rehabilitasi atas diri terdakwa. 

Pada faktanya kedua putusan tersebut memiliki hasil akhir yang berbeda, 

Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN.SKB dengan atas nama terdakwa Puja dengan 

vonis 10 (sepuluh) bulan penjara dan 6 (enam) bulan rehabilitasi medis di 

RS.Syamsudin SH Kota Sukabumi, sedangkan  Putusan Nomor 

92/Pid.Sus/2019/PN.SKB dengan atas nama terdakwa Beni dengan Vonis 1 tahun 

pidana penjara, padahal terdakwa atas nama Beni masih pelajar yang seharusnya 

dipulihkan guna melanjutkan generasi bangsa ke depan. 

Hal inilah yang menjadi objek penelitian penulis mengenai kedua putusan 

tersebut, dikarenakan penulis mengamati bahwa banyak persamaan antara pasal, hasil 

uji laboratorium, dan latar belakang terdakwa hanya sebagai konsumen (pemakai). 

Akan tetapi mengapa di amar putusan terdakwa Beni tidak ada amar yang mengenai 

perintah untuk rehabilitasi / pengobatan / pemulihan diri sebagaimana yang penulis 

sudah jelaskan sebelumnya dan bagaimana tolak ukur aparat penegak hukum 

khususnya hakim dalam menentukan korban penyalahgunaan narkotika, pecandu 



17 
 

 
 

narkotika, ketergantungan narkotika, dan peredaran gelap narkotika. Berdasarkan latar 

belakang yang ada, kemudian peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

“Analisis Putusan Nomor 92 / Pid.Sus/ 2019 /PN.SKB dan Putusan Nomor  8 / 

Pid.Sus / 2019/ PN.SKB, Mengenai Korban Penyalahgunaan Narkoba “ 

 

B.  RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang akan diteliti oleh 

penulis adalah :  

1. Bagaimana urgensi sanksi pidana penjara terhadap korban penyalahgunaan 

narkotika ? 

2. Bagaimana urgensi Rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika ? 

3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap seseorang 

yang menyalahgunakan narkotika ? 

 

 

C.TUJUAN PENELITIAN 

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus suatu 

perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam Putusan Nomor 

8/Pid.Sus/2019/PN.SKB dan Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN.SKB. 

2. Untuk mengetahui urgensi pidana penjara apakah memang sudah sepatutnya 

diterapkan untuk seseorang yang menyalahgunakan narkotika, atau malah tidak 
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sepantasnya seseorang yang menyalahgunakan narkotika diberikan pidana 

penjara. 

3. Untuk mengetahui urgensi rehabilitasi bagi seseorang yang menyalahgunakan 

narkotika, apakah memang seharusnya di rehabilitasi ataukah ada upaya 

penanggulangan lain dalam menekan turun angka pengguna penyalahgunaan 

narkotika. 

4. Untuk mengetahui apakah putusan yang telah diputuskan oleh hakim dalam 

putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN.SKB sesuai dengan tujuan pemidanaan, 

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Surat Edaran 

Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rehabilitasi. 

5. Untuk mengetahui pandangan Hakim mengenai tolak ukur korban 

penyalahgunaan narkotika, pecandu narkotika, ketergantungan narkotika serta 

pentingnya rehabilitasi bagi korban penyalahguna narkotika. 

 

 

D.MANFAAT PENELITIAN. 

Berdasarkan dengan pokok permasalahan di atas terangkum tujuan dari 

penelitian ini, baik dari kerangka teoritis dan kerangka empiris yakni sebagai berikut : 

• Kerangka Teoritis. 

1. Memberikan pengetahuan lebis luas mengenai akan manfaat serta pentingnya 

rehabilitasi daripada pidana penjara bagi korban penyalahgunaan narkotika. 

2. Agar dapat mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 

vonis kepada korban penyalahgunaan narkotika. 
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3. Agar mengetahui seberapa penting peran dari hukuman pidana penjara dan 

seberapa patut rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika. 

• Kerangka Empiris. 

1. Diharapkan penelitian ini memberikan pemahaman kepada aparat penegak 

hukum bahwa pecandu atau pemakai narkotika jika direhabilitasi dapat 

menghilangkan efek dari pengaruh narkotika. Serta lebih efektif menekan 

kenaikan pemakai narkotika. 

2. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat bermanfaat serta berguna dalam 

memberikan pemahaman kepada mahasiswa, aparat penegak hukum, dan 

masyarakat bahwa korban penyalahgunaan narkoba wajib di rehabilitasi. 

 

 

E.KERANGKA PEMIKIRAN. 

1. Teori Hukum Pidana. 

Hukum sebagai skema adalah18 hukum sebagaimana dijumpai dalam teks atau 

perundang – undangan atau hukum yang dirumuskan dengan sengaja secara rasional. 

Sejak menjadi hukum dalam bentuk teks, maka bahasa mengambil peranan utama, 

konsep berhukumpun berubah menjadi berhukum dengan teks, maka ada satu lorong 

yang menjadi tertutup atau setidaknya menyempit, lorong itu adalah berhukum dengan 

akal – sehat (fairness, reasonableness, common sense). Cara berhukum yang demikian 

itu, apalagi yang sudah bersifat eksesif, menimbulkan persoalan besar, khususnya 

 
18 Satjipto rahardjo, Penegakan Hukum Progresif (Jakarta : PT.Kompas, 2010). Hlm. 7 – 10. 
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dalam hubungan dengan pencapaian keadilan. Ketika mendengar istilah Hukum maka 

tidak lepas dari suatu aturan yang mengikat dan memiliki sanksi yang didasarkan dari 

kaidah – kaidah yang berlaku didalam masyarakat. Kaidah – kaidah tersebut kemudian 

menjadi pedoman atau tuntunan serta patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang 

dianggap pantas, atau yang seharusnya, dengan tujuan yakni untuk menciptakan, 

memelihara, dan mempertahankan kedamaian19. 

Hukum ada pada setiap masyarakat dimanapun dimuka bumi ini. Primitif dan 

modernnya suatu masyarakat pasti mempunyai hukum, oleh karena itu keberadaan 

(eksistensi) hukum sifatnya universal, hukum tidak dapat dipisahkan dengan 

masyarakat dikarenakan keduanya mempunyai hubungan timbal balik20.  

Hukum sebagai konstitusi tertinggi serta asas legalitas juga menjadi acuan dalam 

penegakan hukum, penegakan hukum harus sesuai dan tidak boleh melenceng dari 

aturan hukum agar tidak mencederai keadilan dikarenakan menurut Cesare Beccaria 

(1738 – 1794) menyampaikan bahwa hanya undang – undang yang boleh menentukan 

pidana bagi setiap delik, dan hak untuk membuat undang – undang pidana harus 

ditangan pembuat undang – undang, karena adanya perjanjian dengan masyarakat 

kepada pihak pembuat undang – undang. Beccariapun mengingatkan bahwa hakim 

 
19 Soerjono Soekanto, Faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum (PT.RajaGrafindo,2014). Hlm. 6. 
20 Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan 

Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi (Yogyakarta : Pustaka pelajar,2012). Hlm. 6. 
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tidak boleh menjatuhkan hukuman kepada anggota masyarakat, apabila hal tersebut 

belum ditentukan dalam undang – undang21.  

Jika demikian maka hukum pidana sangat berperan penting dalam dunia keilmuan 

hukum dan masyarakat dikarenakan hukum pidana akan memberikan penghukuman 

jika ada masyarakat yang melanggar norma – norma yang telah dijunjung tinggi oleh 

masyarakat tersebut, menelisik definisi hukum pidana ialah hukum yang mengatur 

tentang pelanggaran – pelanggaran dan kejahatan – kejahatan terhadap norma – norma 

hukum yang mengenai kepentingan umum22. 

 

1.1 Teori pemidanaan. 

Menurut Sahardjo, tujuan dari pidana penjara adalah : 

• Menimbulkan rasa derita pada terpidana karena dihilangkannya 

kemerdekaan bergerak. 

• Membimbing terpidana agar bertobat. 

• Mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis di 

Indonesia yang berguna23. 

 
21 E.Fernando M. Manulang, Legisme,Legalitas,Dan Kepastian Hukum (Jakarta : Prenadamedia 

Group, 2020). Hlm. 11. 
22 C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia (Jakarta :Balai Pustaka,1986).Hlm. 
257. 
23 Tina Asmarawati, Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum diIndonesia (Yogyakarta : 
Deepublish,2015).Hlm. 45. 
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24Secara umum alasan pemidanaan dapat digolongkan dalam tiga 

golongan pokok, yaitu golongan Teori pembalasan, teori tujuan dan teori 

gabungan. 

1) Teori pembalasan. 

Teori pembalasan atau absolut ini diadakannya pidana adalah untuk 

balasan, teori ini dikenal pada akhir abad ke – 18 dengan pengikut Immanuel 

Kant, Hegel, Herbert, dan Stahl. 

Maksud dari teori absolut atau mutlak ini ialah bahwa pidana itu dilepaskan 

dari tujuan apapun, pidana tidak perlu mempunyai tujuan apapun selain hanya 

pidana saja karena kejahatan dilarang dilakukan baik menurut susila maupun 

hukum, kejahatan dilarang terjadi25 

 

2) Teori tujuan atau relative. 

Jika dalam teori absolute lebih condong akan pembalasan, maka teori tujuan 

atau relative ini lebih condong untuk berusaha mencegah kesalahan pada masa 

mendatang sebagai tujuan utama, dengan perkataan lain pidana merupakan 

sarana untuk mencegah kejahatan, oleh karena itu juga sering disebut prevensi, 

yang dapat kita tinjau dari dua segi, yaitu prevensi umum dan prevensi khusus. 

Dengan dijatuhkannya sanksi pidana diharapkan penjahat potensial 

mengurungkan niatnya, dikarenakan ada perasaan takut akan akibat yang 

 
24 Zuleha, M.H. Dasar – dasar hukum pidana. Deepublish. 2017. Yogyakarta. Hal 13 
25 Topo Santoso, Hukum Pidana Suatu Pengantar (Depok : RajaGrafindo Persada, 2020), Hlm. 166. 
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dilihatnya, jadi ditujukan kepada masyarakat pada umumnya. Sedangkan 

prevensi khusus ditujukan kepada pelaku agar ia tidak mengulangi perbuatan 

jahatnya. 

 

3) Teori gabungan. 

Teori gabungan ialah teori yang digabungkan dari teori absolut dan relative, 

teori ini lebih menitikberatkan kepada persamarataan antara pembalasan dan 

tujuan. 

 

1.2 Teori rehabilitasi. 

Secara definisi Rehabilitasi ialah pemulihan dalam terapi pengobatan, 

akan tetapi jika definisi secara luas mengenai rehabilitasi medis dan rehabilitasi 

sosial. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara 

terpadu, baik dari segi fisik, mental hingga sosial, dengan tujuan agar bekas 

pencancu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam 

kehidupan masyarakat. Sedangkan Rehabilitasi Medis ialah suatu proses 

kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pencandu dari 

ketergantungan zat adiktif Narkotika26. 

Kelebihan rehabilitasi ialah ditempatkan pada tempat khusus 

pengobatan dengan tujuan agar dapat memulihkan seseorang yang sakit, artinya 

 
26 Muhammadi Ali Equatora, Rehabilitasi sosial pengguna narkoba (Bandung : Bitread 

Publishing.,2017). Hlm. 6. 
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orang yang sudah kecanduan narkoba sedang menderita suatu penyakit, yaitu 

penyakit di otak dan penyakit psikis. Serta memutus mata rantai peredaran 

narkoba maksudnya ialah perbedaan antara pemakai dan pengedar narkoba 

dapat dikatakan beda – beda tipis. Dikarenakan pemakai dapat berpotensi 

sebagai pengedar jika keuangannya sudah habis dan setelah mendapatkan uang 

pengedar beralih menjadi pemakai, dikarenak adanya suatu penyakit yang 

menyebabkan adanya dorongan psikis untuk menggunakan narkotika tersebut. 

Selanjutnya, ialah tempat isolasi dari pengaruh lingkungan artinya sesuai 

dengan pengalaman praktik, sebagian besar orang memakai narkoba berawal 

dari pengaruh teman – temannya. Metode apapun yang diterapkan untuk 

merehabilitasi pencandu narkoba bila tidak dipisahkan dari lingkungan narkoba 

mustahil akan berhasil. Dikarenakan faktor lingkungan sangat berpengaruh 

terhadap keinginan seseorang untuk memakai narkotika. Dan yang terakhir 

ialah bentuk pidana yang humanis yaitu rehabilitasi menjadi alternatif bentuk 

pidana bagi penyalahguna narkotika sebagaimana konsep keadilan restoratif ( 

restorative justice ) yang bertujuan memulihkan keadilan karena dipahami 

sebagai bentuk pendekatan penyelesaian perkara menurut hukum pidana 

dengan melibatkan pelaku kejahatan, korban, keluarga korban, atau pelaku dan 

pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan 
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menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan 

pembalasan.27. 

2. Teori Sistem Peradilan Pidana. 

Aspek pemidanaan ialah landasan dan puncak dari sistem peradilan pidana yakni 

dengan adanya penjatuhan putusan hakim. Sistem peradilan sering diartikan secara 

sempit sebagai sistem yang menyelenggarakan keadilan atas nama negara atau suatu 

mekanisme untuk menyelesaikan suatu perkara/sengketa.  

Pengertian seperti yang dijelaskan diatas menurut Barda Nawawi Arief 

merupakan pengertian yang sempit karena hanya menelisik dari segi aspek struktural 

dan hanya melihat dari aspek kekuasaan mengadili/menyelesaikan perkara. Sedangkan 

Makna sistem menurut satjipto rahardjo ialah sebagai jenis satuan yang mempunyai 

tatanan tertentu. Tatanan tertentu ini menunjukkan kepada suatu struktur yang tersusun 

dari bagian – bagian, dan beliau juga memaknai sistem sebagai suatu rencana, metode 

atau prosedur untuk mengerjakan sesuatu28. 

Dalam perspektif luas sistem peradilan pidana menurut Luhut MP Pangaribuan 

mengacu kepada pendapat Lawrence Friedman bahwa sistem peradilan pidana yang 

mengandung makna sistem sehingga meliputi juga selain substansi ( undang – undang 

) dan struktur (institusi) juga memuat budaya hukum. Artinya hukum ditinjau tidak 

hanya yang diatur dalam buku saja akan tetapi bagaimana konteks dan dalam 

 
27 Ratna W.P. Aspek pidana penyalahgunaan narkotika. Legality. 2017. Yogyakarta. Hal 116 - 121 
28 Rocky Marbun, Sistem Peradilan Pidana Indonesia Suatu Pengantar (Malang : Setara Press, 2015). 
Hlm. 16. 
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praktiknya. Akhirnya dapat disimpulkan oleh Rocky Marbun ialah bahwa sistem 

peradilan pidana bukan hanya dibatasi oleh Hukum Formil semata akan tetapi 

terintegrasi dengan berbagai aspek dalam Hukum Pidana29. 

 

 

F.METODE PENELITIAN 

 Penulis menggunakan metode penulisan sebagai langkah pemikiran secara 

sistematis yang dipergunakan dalam penelitian ini. Target sasaran yakni mencapai 

tujuan keilmiahan dari penulisan ini. Didalam penulisan ini,menggunakan penelitian 

Yuridis Normatif dan Yuridis Empirik, dimana sumber dan teknik dalam pengumpulan 

data di penelitian ini ialah data sekunder yang dapat diperoleh melalui penelitian 

Yuridis Normatif melalui studi kepustakaan. Data sekunder berupa bahan hukum 

primer dan bahan hukum sekunder. Data Primer ialah data yang bersumber dari 

seseorang yang langsung di wawancarai. Data Sekunder ialah data yang dapat 

diperoleh di luar responden bisa didapatkan dalam bentuk library ,literature, questioner, 

Undang-Undang maupun arsip. 

 

1. Pendekatan Penelitian. 

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan Yuridis 

Normatif dan Yuridis Empirik. Pendekatan Yuridis Normatif dan Yuridis 

Empirik ialah suatu metode pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan-

 
29 Ibid. Hlm. 20. 
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bahan hukum utama dengan menggunakan teknik bedah teori-teori, kaidah-

kaidah, asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang 

berhubungan dengan penelitian penulis. Pendekatan dapat diartikan ialah 

pendekatan kepustakaan dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang 

- undangan dan dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini. 

2. Sumber Data 

Sumber data primer dan sumber data sekunder yang akan digunakan dalam 

penelitian ini.Sumber data primer dan sumber data sekunder, yakni : 

a. Kebutuhan primer ialah kebutuhan yang cenderung pokok, dasar ,utama 

yang seharusnya dipenuhi. Penelitian data lainnya tidak dapat terpenuhi 

apabila kebutuhan utama ini belum dapat dipenuhi. 

b. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan nomor dua yang harus dipenuhi 

setelah kebutuhan primer. Kebutuhan sekunder cenderung melengkapi 

dari kebutuhan primer, akan tetapi bukan berarti kebutuhan sekunder 

tidak penting. Kebutuhan inilah yang mendorong serta mendukung agar 

penelitian ini berjalan dengan maksimal. 

3. Pengumpulan Data. 

a. Melakukan tahap awal yakni studi kepustakaan dengan menggunakan 

metode ini mempelajari serta memahami bahan-bahan hukum primer 

dan bahan-bahan hukum sekunder yang terdiri atas buku, jurnal, 

perundang-undangan, fakta-fakta hukum, dan data-data dari 

lembaga/instansi terkait. 
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b. Melakukan tahap kedua yakni metode interview atau wawancara, 

dengan metode ini penulis dapat mengajukan beberapa pertanyaan 

dengan langsung kepada narasumber, terkait dengan masalah yang 

sedang diteliti guna mendapatkan informasi yang valid dan tepat. 

4. Analisis Data. 

Keseluruhan data yang sudah terkumpul baik data primer dan data sekunder 

akan dianalisa lebih lanjut secara metode kualitatif yakni berupa uraian dan 

pemaparan menurut mutu yang berlaku dengan kenyataan yang ada sebagai gejala 

data primer yang dikaitkan dengan teori-teori data sekunder. Keseluruhan data 

disajikan secara deskriptif dengan memuat penjelasan dan mengumpulkan 

permasalahan-permasalahan yang dapat dihubungkan dengan penulisan ini. 

5. Lokasi Penelitian. 

Mengenai Lokasi penelitian penulis dapat menggali sumber data dari 

Pengadilan Negeri Kota Sukabumi, Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi, BNN 

Kabupaten.Sukabumi, Balai Rehabilitasi Narkotika atau IPWL, Organisasi 

Masyarakat penggiat Anti-Narkotika, dan perpustakaan daerah Kota Sukabumi. 

 

 

G.JADWAL PENELITIAN. 

Mengenai jadwal penelitian, penulis telah merencanakan dengan melalui tabel, 

yakni sebagai berikut : 

Tabel 1.1 Jadwal Penelitian 
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NO 

 

 

Jenis Kegiatan 

Bulan 

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agst Sept Okt Nov Des 

 

1 

 

 

Bimbingan 

Penyusunan 

Proposal 

            

 

2 

 

Revisi Proposal 

            

 

3 

 

Sidang Usulan 

Proposal 

            

 

4 

 

Penelitian dan 

Pengumpulan Data 

            

 

5 

 

Penyusunan Draft 

Skripsi 

            

 

6 

 

 

Sidang Akhir Skripsi 
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H. SISTEMATIKA PENULISAN. 

Metode yang ingin dipakai guna memudahkan dalam mengikuti pembahasan 

skripsi ini,maka dipergunakan sistematika pembahasan dalam 5 (lima) bab, yakni 

meliputi sebagai berikut : 

Bab satu, merupakan bagian pendahuluan yang memuat uraian-uraian  

mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, landasan teori, metode penelitian, jadwal penelitian, dan sistematika skripsi. 

Bab dua, bagian yang memuat bab teoritis yang mendeskripsikan mengenai 

bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara putusan nomor 

8/Pid.Sus/2019/PN.SKB dan perkara nomor putusan 92/Pid.Sus.2019/PN.SKB dengan 

putusan tidak sama yakni rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba serta 

dikaitkan dengan pandangan teori penegakan hukum, teori pertanggung jawaban 

pidana, tujuan pemidanaan, dan pentingnya rehabilitasi dibanding hukuman penjara 

serta dikaitkan dengan UU 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan SEMA nomor 4 tahun 

2010 tentang rehabilitasi.  

Bab tiga, penulis mendeskripsikan objek penelitian perihal gambaran umum 

tempat dimana penulis mengadakan penelitian. 

 

7 

 

Revisi dan 

Pengesahan 
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Bab empat, bagian yang memuat penjelasan terkait analisa korelasi antara bab 

2 (dua) dan bab 3 (tiga) dalam memaparkan hasil penelitian, pembahasan, dan analisis 

data sesuai dengan rumusan masalah. 

Bab lima, bagian yang memuat bab penutup yang mendeskripsikan kesimpulan dan 

saran dengan harapan bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta berguna bagi pihak-

pihak yang terkait sebagai bahan dari hasil penelitian.  

 

 

 

 

 

 


