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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah Bagaimana penerapan unsur-unsur tindak pidana narkotika terhadap
pengedar dalam putusan perkara Nomor : 428/Pid.B/2011/PN.BJN Bagaimana pertimbangan hakim
dalam menjatuhkan pidana terhadap peredaran narkotika dalam putusan perkara Nomor :
428/Pid.B/2011/PN.BJN Penelitian ini berlokasi di Bojonegoro dengan menggunakan jenis penelitian
dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang didukung dengan penelitian
lapangan. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, sedangkan teknik
pengumpulan data dilaksanakan dengan melalui proses wawancara dan studi kepustakaan
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data terhadap Putusan Perkara Nomor 428/Pid
B/2011/PN.BJN mengenai tindak pidana narkotika sebagaimana yang diatur dalam dalam Pasal 112
ayat (1) UU RI nomor 35 Tahun 2009 Berdasarkan alat-alat bukti telah terpenuhi yang diatur dalam
Pasal 183 KUHAP, yaitu sekurangkurangnya dua alat bukti yang sah telah terpenuhi dan dalam
putusan ini terdapat alat-alat bukti yaitu keterangan saksi 2 (dua orang) dan keterangan terdakwa. Dan
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) UU
RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam kasus tersebut hakim juga telah mempertimbangkan
hal yang meringankan dan hal yang memberatkan, selain itu telah ditemukan bukti-bukti yang
menguatkan berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yaitu 5792/2011/KNF(tiga) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat neto 0,238 gr adalah benar kristal
metamfetamina, terdaftar dlam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I undangundang republik
indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika milik saudara ARI PRAMONO alias MAS BRO bin
SOETORO.

PENDAHULUAN
Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun
2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa
narkotika di satu sisi merupakan obat atau
bahan yang bermanfaat di bidang
pengobatan atau pelayanan kesehatan dan
pengembangan ilmu pengetahuan dan di
sisi lain dapat pula menimbulkan
ketergantungan yang sangat merugikan
apabila disalahgunakan atau digunakan
tanpa pengendalian dan pengawasan yang
ketat dan saksama. Narkotika diperlukan
oleh manusia untuk pengobatan sehingga
untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang
pengobatan dan studi ilmiah diperlukan
suatu produksi narkotika yang terus
menerus untuk para penderita tersebut.
Masalah penyalahgunaan narkotika ini
bukan saja merupakan masalah yang perlu
mendapat perhatian bagi negara Indonesia,
Melainkan juga bagi dunia Internasional.

Memasuki abad ke-20 perhatian dunia
internasional terhadap masalah narkotika
semakin meningkat. Masalah ini menjadi
begitu penting mengingat bahwa obat-obat
(narkotika) itu adalah suatu zat yang dapat
merusak
fisik
dan
mental
yang
bersangkutan, apabila penggunanya tanpa
resep dokter. Di tahun 2011 di wilayah
Pengadilan Negeri Bojonegoro dengan
putusan
perkara
Nomor
428/Pid.B./2011/PN.BJN terjadi kasus
tertangkpnya ARI PRAMONO Als MAS
BRO Bin SOETORO dengan tindak
pidana
2 kepemilikan sabu-sabu daan di ancam
pidana dalaam pasal ayat (1) UU RI No 35
tahun 2009. Yang termasuk golongan
narkotika adalah candu dan komponen –
komponennya yang aktif yaitu morphin,
heroin, codein, ganja dan cocoain, juga
hasish, shabu-shabu, koplo dan sejenisnya.
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Mengingat bahaya penyalahgunaannya
tidak hanya terbatas pada diri pecandu,
melainkan dapat membawa akibat lebih
jauh lagi, yaitu gangguan terhadap tata
kehidupan
masyarakat
yang
bisa
berdampak pada mala petaka runtuhnya
suatu bangsa dan negara.. Oleh karena itu
kewaspadaan akan peredaaran narkotika
harus lebih di tingkatkan, sehinggga
penaggulangan
tindak
pidana
penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan
seefektif dan seefisien mungkin. Khusus
pada tahap aplikasi hukum terutama
pengadilan, hakim dalam memeriksa ,
memutuskan tindak pidana penylahgunaan
narkotika harus tegas menerapkan hukum
yang
berlaku,
sehingga
dengan
keputusannya dapat berakibat preventif
yaitu dengan putusan hakim yang tegas
dalam memutuskan sanksi pidana dapat
memberika efek jera dan gambaran bagi
calon pelaku lainnya. Berdasarkan uraian
diatas tentang narkoba dan undang-undang
yang
mengaturnya
maka
penulis
dapat
merumuskan judul sebagai berikut
“ASPEK HUKUM PEMBERANTASAN
NARKOBA DI BOJONEGORO ”(
TINJAUAN YURIDIS
TERHADAP
PUTUSAN
PENGDILAN
NEGERI
BOJONEGORO
N0
428/pid.B/2011/PN.BJN).
METODE
a. Lokasi
penelitian
Untuk
memperoleh informasi dan data
yang diperlukan dalam penelitian
skripsi ini penulis memilih tempat
di
Kabupaten
Bojonegoro,
Pengadilan Negeri Bojonegoro
sebagai
sumber
penelitian.
b. Bahan dan Sumber Data
Dalam penelitian ini untuk
memeperoleh
dan
menggali
informasi penulis memeproleh data
berupa data primer dan sekunder,
yaitu:
6 1. Data Primer Data yang
diperoleh secara langsung dari
lokasi penelitian berupa informasi
yang dilakukan dengan cara

wawancara,pengamatan
yang
dilakukan dengan petugas di
tempat lokasi penelitian. 2. Data
Sekunder Data yang diperoleh dari
sumber yang telah dikumpulkan
sebelumnya dari pihak lain yang
meliputi, kitab Udang-undang
hukum
pidana,
peratuan
perundang-undnagna
tentang
narkoba, alamt-alamat web yang
ada kaiatannya dengan judul
penulisan skripsi ini.
Hasil dan Pembahasan
Dari hasil penelitian yang
dilakukan penulis terhadap Putusan
Pengadilan Negeri Bojonegoro
pada
perkara
Nomor
:
428/Pid.B/2011/PN.BJN.
maka
dapat dikumpulkan keterangan
sebagai berikut: 1) Alat-Bukti :
Untuk
melengkapi
dan
menyempurnakan
pembuktian
dakwaannyaPenuntut
umum
mengajukan alat bukti berupa
barang
bukti
serta
saksisaksisebagai berikut : 2) Saksisaksi a. Saksi 1 HERPANDO
GURU SINGA Yang pada
pokoknya menerangkan sebagai
berikut : Terdakwa diajukan
dipersidangan
sehubungan
terdakwa kedapatan membawa 3
(tiga) amplop warna putih yang
berisi sabu terbungkus plastik.
Pada awal mulanya mendapat
informasi dari masyrakat kemudian
di
tindak
lnjuti
dengan
mengadakan
penyergapan
di
tempat
kejadian
perkara.
37 terdakwa tidak melakukan
perlwanan sat di tangkap terdakwa
bersama seorang temannya, namun
saat
dilakunkan
penangkapan
temannya tersebut lari dan menurut
pengakuan terdwakwa temannya
tersebut bernama Wawan Als
Membleh Als Ngganden yang
kemudian menjadi (DPO) terdakwa
memperoleh dari jwa tengah yang
13

kemudian akan di kirim ke jawa
timur.
Barang
bukti
yang
ditemukan berupa sabu-sabu yang
dimasukkan dii dalam tiga amplop
di dalam saku celana terdakwa
sebelah kiri sedangkan amplop
berisi uang Rp. 100.000,- amplop
ada didalam saku atas sebelah kiri
baju terdakwa. b. Saksi 2
MUHAMMAD DAHLAN yang
pada
pokoknya
menerangkan
sebgai berikut; bersma dengan
saksi 1 (Herpando Guru Singa)
bersama satu unit reskoba polres
Bojonegoro
mealukakn
penangkapan pada hari rabu
tanggal 07 september 2011, sekitar
jam 23.30 WIB di SPBU (pom
bensin) Dengok Jl raya Cepu –
Bojonegoro desa dengok kec
padsngan Bojonegoro. Menemukan
barang bukti angka 3 (Tiga)
bungkus plastik masingmasing
berisi sabu-sabu dimasukam angka
3 (tiga) amplop warsn putih lalu
dimasukan kedalam satu amplop
warna coklat panjang dimasukan ke
amplop warna putih dan 1 angka
(satu)
amplop
warna
38 putih berisi uang Rp. 100 000, (seratus ribu rupiah) dan terdakwa
dibawa ke polres Bojonegoro.
Mendapat informasi jika terdakwa
membawa
sabu-sabu
dari
masyarakat kemudian di tinjak
lanjuti
dengan
mengadakan
penyergapan di TKP terdakwa
tidak
melakukan
perlawanan
sehingga mudah menangkapnya.
Terdakwa akan menjual sabu-sabu
kepada seseorang yang berada di
wilayah jawa timur. Terdakwa
bersama seorang teman dan ketika
dilakukan temannya tersebut lari
dan pengakuan terdakwa temannya
tersebut bernam wawan als
membleh als nganden dan saat ini
temen terdakwa masuk DPO.
Terdakwa memperoleh sabu-sabu
tersebut dari daerah jawa tengah

dan akan dikirim ke jawa timur.
Sabu-sabu
tersebut
diperoleh
terdakwa dari temenya wawan als
membleh als ngganden. Barang
bukti sabu-sabu dan uang Rp 100
000, ditemukan di saku. Untuk
sabu-sabu dimasukan 3 amplop di
temukan dakam saku celana
terdakwa sebelah kiri. Sedangkan
amplop berisi uang Rp 100 000,ada di dalam saku atas sebelah kiri
baju terdakwa. c. Pengakuan
terdakwa ( ARI PRAMONO Als.
Mas BRO Bin SOETORO) yang
pada pkoknya menyampaikan
sebagai berikut: Saya diperiksa
dikantor
kepolisian.
39 Saya tidaak membenarkan
semua keterangan saya pada
penyidik. Karena dalam hasil
pemeriksaan penyidik ada yang
tidak
sesuai
dengan
yang
sebenarnyaa. Saya merasa tertekan
saat penyidikan di polres, karena
dipaksa
untuk
mengakui
keterangan saya di penyidik. Saya
di dakwa telah menyimpan,
memilki, narkotika jenis sabusabu.
Saya di tangkap pada tanggal 07
september 2011 sekitar jam 23.30
WIB di depan Pom bensin desa
Dengok
jalan
raya
CepuBojonegoro kec. Padangan
kab, Bojonegoro. Kronologinya
saya dari Blora janjian dengan
temen saya bernama bagas ke pom
desa dengok kec padangan
Bojonegoro di tempat itu ada
teman saya bernama bagas yang
saya kenal 3 harinyang lalu yang
meminta saya untuk mencarikan
sepedh
motor
bodong.setelah
bertemu di tempat pom bensin desa
dengok tersebut bagas lalu
memebrikan 2 amplop yng satu
amplop besar warna coklat dan satu
lagi amplop kecil warna putih lalu
dia menaaruh 2 amplop tersebut
kedalam celana saya sebelah kiri
sedangkansatu lagi yang amplop
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kecil warna putih di masukan ke
dalam saku baju atas. Saya tidak
tahu apa isi dari amplop tersebut
dan saya tahu isi 2 amplop tersebut
setelah di buka oleh petugas
ternyata amplop tersebut berisi 3
bungkus plastik yang berisi sabusabu
di
40 masukkan ke dalam amplop
warna putih lalu dijadikan satu ke
amplop besar warna coklat
sedsngkan amplop yang kecil berisi
uang Rp 100 000,-. Saya saat di
tangkap oleh petugas dalam
keadaan sehat dan sadar. Di BAP
penyidikan ada yang salah yaitu
masalah
sabu-sabu
yang
dimasukakan ke dalam saku celana
saya tersebut sebelumnya saya
tidak tahu, oleh petugas yaitu Heri
Blek nama panggilannya, saksi 1
dan saksi 2 saya dipaksa umtuk
mengakui kalau sabu-sabu tersebut
milik saya jika tidak mengakui
saya
dipukuli
dengan
menggunakan sandal kesehatan.
2. Dakwaan jaksa penuntut
umum
a.
kesatu
Terdakwa
ARI
PURNOMO Als. MAS BRO Bin
SOENTORO
pada
Hari,
Tanggal,Bulan, Tahun, Waktu dan
Tempat yang telah disebutkan
diatas, secara tanpa hak atau
melawan hukum menawarkan
untuk dijual, menjual, membeli,
menerima,
menjadi
perantara
dalam jual beli, menukar atau
menyerahkan Narkotika Golongan
I melanggar Pasal 112 ayat ( 1 )
Undang-undang RI No.35 Tahun
2009
Tentang
Narkotika.
41
b.
kedua
Terdakwa
ARI
PURNOMO Als. MAS BRO Bin
SOENTORO pada Hari, Tanggal,
Bulan, Tahun, Waktu dan Tempat
yang telah disebutkan diatas, secara
tanpa hak atau melawan hukum
menanam, memelihara, memiliki,

menyimpan,
menguasai
atau
menyediakan narkotika golongan I
dalam bentuk tanaman melanggar
Pasal 111 ayat ( 1 ) Undangundang RI No.35 Tahun 2009
Tentang
Narkotika.
3. Tuntutan Jaksa Penuntut
Umum Jaksa penuntut umum
membacakan tuntutan pidananya
terhadap Terdakwa yang pada
pokoknya mohon agar majelis
Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini memutuskan
sebagai berikut : a. Menytakan
terdakwa ARI PRAMONO alias
MAS BRO Bin soetoro terbukti
secara sah dan menyakinkan
bersalah
melakukan
tindak
memiliki, menyimpan, menguasai,
atau
menyediakan
narkotika
golongan 1 dalam bentuk bukan
tanaman sebagaimana dalm surat
dakwaan melanngar pasal 112 ayat
(1) UU RI nomor 35 tahun 2009
tentang narkotika. b. Menjatuhkan
pidana terhadap terdakwa dengan
pidana penjaraa selama 4 (empat)
tahun 2 (dua) bulan dikurangi
selama terdakwa berada dalam
tahanan dan denda sebesar Rp 200
42 000,- (dua ratus ribu rupiah)
subsidair 4 ( bulan) penjara, dengan
perintah terdakwa tetap di tahan. c.
Menyatakan barang bukti berupa: 3 bungkus plastic berisi sabu-sabu
dimasukkan ke dalam 3 amplop
warna putih lalu dijadikan 1 di
masukkan ke dalam amplop warna
coklat selanjutnya amplop warna
putih
DIRAMPAS
UNTUK
DIMUSNAKHKAN. - 1 amplop
putih beirisi uang Rp 100 000,dikembalikan kepada terdakwa. d.
Menetapkan agar terdakwa di
bebani membayar biaya perkara
sebesar Rp 5000.- (lima ribu
rupiah)
4. pembelaan penasehat hukum/
terdakwa Menimbang, bahwa atas
surat tuntutan tersebut Penasihat
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Hukum Terdakwa mengajukan
Pembelaan ( pledooi ) secara lisan
yang pada pokoknya adalah
sebagai berikut : a. Bahwa tuntutan
penuntut umum sangat berat karena
terdakwa tidak ada mengetahui isi
amplop yang dibawanya adalah
sabu-sabu dan terdakwa tidak ada
niaat untuk berbuat apa yang di
dakwakan oleh penuntut umum
seta terdkwa mengkui itu adalah
jebakan. b. Terdakwa sebagai
tulang punggung keluarga dan
memiliki anak masih umur 3 tahun.
43 Sehubungan dengan alasanalasan tersebut terdakwa melalui
Penasihat
Hukumnya
mohon
keringanan hukuman yang akan
dijatuhkan atas diri terdakwa, dan
atas pembelaan ( pledooi ) dari
penasihat hukum terdakwa secara
lisan tersebut Penuntut umum
menyatakan tetap pada Surat
Tuntutannya dan Penasihat Hukum
terdakwa tetap pada pembelaan (
pledooi
)
nya
tersebut.
5.
putusan
pengadilan
Berdasarkan
fakta-fakta
yang
terungkap dalam persidangan maka
sampailah kami dalam pembuktian
mengenai
unsur-unsur
tindak
pidana. Oleh karena dakwaan kami
susun secara alternative yaitu
dakwaan kesatu pasal 112 ayat (1)
UU RI nomor 35 tahun 2009
tentang narkotika dengan unsurunsur pasal tersebut sebagaai
berikut:
a. Unsur “setiap orang” Yang
dimaksud dengan setiap orang
adalah nama ARI PRAMONO
alias MAS BRO bin SOETORO
dari keterangan saksi-saksi yang
seluruhnya dibenarkan terdakwa
telah
melawan
hukum
menggunakan narkotika gol I jenis
sabu-sabu yang sejak melakukan
samapai
persidangan
dalam
keadaan sehat jasamani dan rohani
sehinnga tidak ditemukan alasan

pemaf
untuk
menghapus
kesalahaannya. Unsur setiap orang
telah terpenuhi dan terbukti
b.
Unsur
“tanpa
hak”
44 Maksudnya tanpa hak adalah
melawan hak atau tanpa ijin dari
pejabat
yang
berwenang,
beedasarkan keterangan saksi
memilki bahan narkotika yang
dilarng oleh pemerintah. Maka
unsur
ini
telah
terbukti
c. Unsur “memiliki, menyimpan,
menguasai, atau meneyediakan
narkotika golongan I dlam
bentuk
bukan
tanaman”
Maksudnya pada hari rabu tanggal
07 september 2011 terdakwa
mendapatkan
sabu-sabu
dari
saudara wawan alias membleh alias
nganden sebanyak 3 bungkus
plastik dan uang Rp 100 000 yang
disuruh
membawanya
dn
mengantrkannya kepada seseorng
yang tidsk di kenal sekitar pukul
23.30 WIB di SPBU dengok jaalan
raya cepublora kec. Padangan kab.
Bojonegoro kedapatan memililki
sabu di saku celananya. Unsur ini
telah terbukti. Berdasrkan uraian
diatas maka, kami berpendapat
perbuatan
terdakwa
telah
memenuhi
unsur-insur
tindak
pidana yang didakwakan yaitu
pasal 112 ayat (1) UU RI nomor 35
tahun 2009 tentaang narkotika,
untuk itu terdakwa agar diajtuhi
hukman pidana. Sebelum di
sampaikan
tuntutan
kami
mengajukan
pertimbangan
mengajukan tuntutan pidan, yaitu :
Keadaan yang memberatkan:
Perbuatan
terdakwa
memepengaruhi
masa
depan
generasi
muda
45
Perbuatan
terdakwa
berpengaruh pada lingkungan
tempat
tinggalnya
Keadaan yang meringankan :
Terdaakwa mengaku terus terang
dan
menyesali
perbuatannya.
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Terdakwa belum pernah di hukum
Terdalkwa memiliki tanggungan
keluarga Mengingat Pasal 112 ayat
(1) huruf (a) Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika dan
ketentuanketentuan dalam KUHAP
serta pasal-pasal yang berhubungan
dengan
perkara
ini
;
MENGADILI 1. Menyatakan
terdakwa ARI PRAMONO Als
MAS BRO bin SOETRORO telah
terbukti
secara
sah
dan
menyakinkan
berslah
melakukan tindak pidana “tanpa
hak memiliki narkotika golongan 1
bukan tanaman” 2. Menjatuhkan
pidana terhadap terdakwa tersebut
oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 4: 4 (empat ) tahun
dan denda Rp 200 000,denganketentuan
jika
dendaa
tersebut tidak dibayar mka sebagai
penggantinya
aadalah
pidana
kurungan selama 4 (empat) bulan.
46 3. Menetapkan bahwa masa
penangkapan dan penahanan yang
telah
dijaalani
terdkwa
dikurangkaan sepenuhnya dari
pidana
yang dijatuhkan. 4.
Menetapkan terdakwa tetap berada
dalam tahanan. 5. Mementapkan
barang bukti berupa 3 bungkus
plastik berisi sabu-sabu dimsukkan
kedalam 3 amplop outih lalu di
bungkus amplop warna coklat
selanjutnya dibungkus amplop
warna putih untuk dirampas dan
dimusnahkan sedangkan 1 amplop
berisi uang Rp 100 000,dikembalikan ke terdakwa 6.
Membebani
terdaakwa
untuk
membanyar biaya pekara ini
sebesar
Rp
5000,B. Pembahasan 1. Penerapan
unsur-unsur
tindak
pidana
narkotika terhadap terdakwa dalam
putusan
Nomor
:
428/Pid.B/2011/PN.BJN.
Berdasrkan pasal 112 ayat (1) UU

RI nomor 35 tahun 2009 tentang
narkotika dengan unsur-unsur pasal
tersebut sebagaai berikut: a. Unsur
“setiap orang” b. Unsur ”tanpa
hak”
c.
Unsur
“memiliki,
menyimpan,
menguasai,
atau
meneyediakan
narkotika golongan I dlam bentuk
bukan tanaman” Penjelasan dari
pasal 112 ayat (1) UU RI nomor 35
tahun
2009
adalah:
47 1) Unsur setiap orang adalah
tersangka atau terdakwa dari
keterangan
saksi-saksi
yang
seluruhnya dibenarkan terdakwa
telah
melawan
hukum
menggunakan narkotika gol I jenis
sabu-sabu yang sejak melakukan
samapai
persidangan
dalam
keadaan sehat jasamani dan rohani
sehinnga tidak ditemukan alasan
pemaaf
untuk
menghapus
kesalahaannya. 2) Unsur tanpa hak
Maksudnya adalah melawan hak
atau tanpa ijin dari pejabat yang
berwenang,
beedasarkan
keterangan saksi memilki bahan
narkotika yang dilarng oleh
pemerintah. 3) Unsur “memiliki,
menyimpan,
menguasai,
atau
meneyediakan
narkotika golongan I dlam bentuk
bukan tanaman”. Dikemukakan
oleh Wirjono Prodjodikoro bahwa
dalam Kitab Undang - undang
Hukum Pidana, yang dapat menjadi
setiap orang adalah manusia. Hal
ini dapat dilihat pada perumusan
dari tindak pidana dalam KUHP,
yang menampakan daya berpikir
sebagai syarat bagi subyek tindak
pidana itu, juga terlihat pada wujud
hukuman/pidana yang termuat
dalam pasal-pasal KUHP, yaitu
hukuman penjara, kurungan dan
denda. Didepan persidangan telah
dihadapkan seseorang bernama :
ARI PRAMONO alias MAS BRO
Bin SOETORO dengan identitas
sebagaimana tersebut di atas
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sebagai
terdakwa
yang
dipertanyakan Majelis Hakim
terhadap terdakwa dan identitas
tersebut diakui oleh terdakwa
secara tegas dan tidak dibantah di
persidangan.
Berdasarkan
48 fakta hukum yang terungkap
dipersidangan, terdakwa adalah
orang dewasa yang sehat jasmani
dan rochaninya dan termasuk orang
yang cakap berbuat hukum, karena
selama pemeriksaan dipersidangan
tidak ditemukan adanya alasan
pembenar dan pemaaf yang dapat
menghapus
sifat
perbuatan
terdakwa.
Berdasarkan
pertimbangan hukum tersebut di
atas maka unsur pertama ini telah
terpenuhi. Unsur tanpa hak
menggunakan Narkotika Golongan
I untuk diri sendiri Yang disebut
dengan Narkotika menurut Pasal 1
angka (1) Undang-undang Nomor
35 Tahun 2009 tentang Narkotika
adalah zat atau obat yang berasal
dari tanaman atau bukan tanaman,
baik sintesis maupun semi sintesis,
yang
dapat
menyebabkan
penurunan
atau
perubahan
kesadaran,
hilangnya
rasa,
mengurangi sampai menghilangkan
rasa nyeri dan dapat menimbulkan
ketergantungan, yang dibedakan
kedalam
golongan-golongan
sebagaimana
terlampir
dalam
Undang-undang ini. Tanpa hak
disini
maksudnya
adalah
melakukan perbuatan yang bukan
haknya serta tanpa ijin dari yang
berwenang, dalam Pasal 4 Undangundang Nomor 35 Tahun 2009
dijelaskan bahwa Narkotika diatur
dengan tujuan : 1. Menjamin
ketersediaan
narkotika
untuk
kepentingan pelayanan kesehatan
dan/atau
pengembangan
ilmu
pengetahuan
dan
teknologi;
49 2. Mencegah, melindungi, dan
menyelamatkan bangsa Indonesia
dari penyalahgunaan Narkotika; 3.

Memberantas peredaran gelap
Narkotika
dan
Prekursor
Narkotika; dan 4. Menjamin
pengaturan
upaya
rehabilitasi
medis dan sosial bagi penyalah
guna dan pecandu narkotika; Dari
ketentuan tersebut ternyata hanya
Menteri Kesehatan yang berhak
untuk
menguasainya
atau
mengaturnya seperti yang di atur
dalam Pasal 9 ayat (1) Undangundang Nomor 35 Tahun 2009.
Fakta dari perkaara ini adalah
terdakwa memebawa 3 bungkus
plastik yang berisi sabu-sabu dan
dari pemeriksaan dipersidangan
diketahui
bahwa
terdakwa
bukanlah seorang dokter melainkan
seorang wiraswaasta. Penguasaan
sabu-sabu tersebut adalah tanpa
hak sebab tidak mendapat ijin dari
Menteri
Kesehatan.
Menurut
Sudarto, pengertian sifat melawan
hukum, ada 2 (dua) pendirian yaitu
: 1. Menurut ajaran melawan
hukum formil Suatu perbuatan itu
berifat melawan hukum, apabila
perbuatan diancam pidana dan
dirumuskan sebagai suatu delik
dalam
undang-undang.
Sifat
melawan hukumnya perbuatan itu
dapat dihapus, hanya berdasarkan
suatu ketentuan undang-undang.
Jadi menurut ajaran ini melawan
hukum sama dengan melawan atau
bertentangan dengan
undangundang
(hukum
tertulis).
50 2. Sifat melawan hukum yang
materiil Suatu perbuatan itu
melawan hukum atau tidak, tidak
hanya yang terdapat dalam undangundang saja, akan tetapi harus
dilihat berlakunya asas-asas hukum
yang tidak tertulis. Sifat melawan
hukumnya perbuatan yang nyatanyata masuk dalam rumusan delik
harus
berdasarkan
ketentuan
undang-undangdan
juga
berdasarkan aturan-aturan yang
tidak tertulis. Jadi menurut ajaran
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ini melawan hukum sama dengan
bertentangan dengan
undangundang (hukum tertulis) dan juga
dengan hukum yang tidak tertulis.
Unsur ini memberikan pengertian
bahwa perbuatan menggunakan
Narkotika baik golongan I dan
golongan II berupa tanaman atau
bukan tanaman adalah tanpa dasar
hukum yang sah atau tanpa ijin dari
pihak yang berwenang. Dalam
putusan perkara pidana Nomor :
428/Pid.B/2011/PN.BJN diperoleh
fakta bahwa perbuatan yang
dilakukan
terdakwa
adalah
merupakan perbuatan yang bersifat
melawan hukum yang formil, dari
hasil pemeriksaan Laboratoris
Kriminalistik
Laboratorium
Forensik terhadap barang bukti
Nomor BB/IX/2011/S Terhadap
barang bukti berupa membawa 3
(tiga) amplop warna putih yang
berisi sabu terbungkus plastik.
Berdasarkan hasil pemeriksaan di
laboratorik kriminalistik surabaya
dalam
surab
berita
acara
51 nomor LAB.6313/KNF/2011
tanggal 12 September 2011 yang
dvuat
oleh
ARIF
ANDI
SETIAWAN S.Si, MT kepala sub
bidang narkoba forensik pada
laboratorium
forensik
cabang
surabaya
menyatakan
bahwa
barang bukti: 5792/2011/KNF(tiga) kantong plastik berisikan
kristal warna putih dengan berat
neto 0,238 gr adalah benar kristal
metamfetamina, terdaftar dlam
golongan 1 (satu) nomor urut 61
lampiran I undang-undang republik
indonesia No 35 tahun 2009
tentang
Narkotika.
2. Dasar pertimbaangan hakim
dalam
menjatuhkan
hukum
terhadap perkara pidana Nomor :
428/Pid.B/2011/PN.BJN. Dalam
putusan Hakim Pengadilan Negeri
Bojonegoro
Nomor
:
428/Pid.B/2011/PN.BJN,

berdasarkan keterangan para saksi
dan
keterangan
terdakwa
dipersidangan serta dihubungkan
dengan barang bukti yang diajukan
dimuka persidangan yang satu
dengan
yang
lain
saling
berhubungan, mengenai tindak
pidana yang dilakukan oleh ARI
PRAMONO als MAS BRO bin
SOETORO,
yaitu
mengenai
terjadinya
Tindak
Pidana
Narkotika.Pada kasus tersebut
diatas juga diajukan alat bukti saksi
dan keterangan terdakwa yang
diajukan dimuka persidangan.
Dalam putusan perkara Nomor
428/Pid.B/2011/PN.BJN
telah
ditemukan adanya alat bukti yang
dapat menguatkan kasus tersebut
yaitu : a. Keterangan saksi : 1.
Herpando
Guru
Singa
2.
Muhammad Dahlan b. Barang
bukti
Barang bukti
Nomor
BB/IX/2011/S barang bukti berupa
membawa 3 (tiga) amplop warna
putih yang berisi sabu terbungkus
plastik.
Berdasarkan
hasil
penelitian
terhadap
putusan
Pengadilan Negeri Bojonegoro
Nomor 428/Pid B/2011/PN.BJN
Mengingat Pasal 112 ayat (1) huruf
(a)
Undang-undang
Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika dan ketentuanketentuan dalam KUHAP serta
pasal-pasal yang berhubungan
dengan
perkara
ini
;
MENGADILI 1. Menyatakan
terdakwa ARI PRAMONO Als
MAS BRO bin SOETRORO telah
terbukti
secara
sah
dan
menyakinkan
berslah
melakukan tindak pidana “tanpa
hak memiliki narkotika golongan 1
bukan tanaman” 2. Menjatuhkan
pidana terhadap terdakwa tersebut
oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 4: 4 (empat ) tahun
dan denda Rp 200 000,denganketentuan
jika
dendaa
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tersebut tidak dibayar mka sebagai
penggantinya
aadalah
pidana
kurungan selama 4 (empat) bulan.
53 3. Menetapkan bahwa masa
penangkapan dan penahanan yang
telah
dijaalani
terdkwa
dikurangkaan sepenuhnya dari
pidana
yang dijatuhkan. 4.
Menetapkan terdakwa tetap berada
dalam tahanan. 5. Mementapkan
barang bukti berupa 3 bungkus
plastik berisi sabu-sabu dimsukkan
kedalam 3 amplop outih lalu di
bungkus amplop warna coklat
selanjutnya dibungkus amplop
warna putih untuk dirampas dan
dimusnahkan sedangkan 1 amplop
berisi uang Rp 100 000,dikembalikan ke terdakwa 6.
Membebani
terdaakwa
untuk
membanyar biaya pekara ini
sebesar Rp 5000,KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis
data terhadap Putusan Perkara Nomor
428/Pid B/2011/PN.BJN mengenai tindak
pidana narkotika sebagaimana yang diatur
dalam dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI
nomor 35 Tahun 2009 Berdasarkan alatalat bukti telah terpenuhi yang diatur
dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu sekurangkurangnya dua alat bukti yang sah telah
terpenuhi dan dalam putusan ini terdapat
alat-alat bukti yaitu keterangan saksi 2
(dua orang) dan keterangan terdakwa. Dan
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan
pidana terhadap perkara unsurunsur Pasal
112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009
Tentang Narkotika dalam kasus tersebut
hakim juga telah mempertimbangkan hal
yang meringankan dan hal yang
memberatkan, selain itu telah ditemukan
buktibukti yang menguatkan berupa
keterangan saksi, keterangan terdakwa,
dan barang bukti yaitu 5792/2011/KNF(tiga) kantong plastik berisikan kristal
warna putih dengan berat neto 0,238 gr
adalah benar kristal metamfetamina,
terdaftar dlam golongan 1 (satu) nomor

urut 61 lampiran I undang-undang republik
indonesia No 35 tahun 2009 tentang
Narkotika milik saudara ARI PRAMONO
alias MAS BRO bin SOETORO.
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