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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah Negara Hukum baru muncul pada abad XVII dan mulai populer pada 

abad XIX, tetapi konsep Negara Hukum telah lama ada dan berkembang sesuai 

dengan tuntutan keadaan.1 Indonesia adalah Negara hukum tertuang pada Pasal 1 

ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945, yang menyebutkan bahwa 

”Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Sebagai Negara Hukum, Negara 

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harus dijalankan atas dasar hukum yang adil 

dan baik. Negara  mewajibkan setiap warga negaranya untuk menjunjung tinggi 

hukum. Namun, diketahui manusia adalah makhluk sosial yang dalam hidupnya 

tidak bisa melapaskan diri dari pengaruh manusia lain. Ada kebutuhan sosial (social 

need) untuk hidup berkelompok dengan orang lain. Sering kali didasari oleh 

kesamaan ciri atau kepentingan masing-masing. Sehingga menimbulkan perilaku 

egois dalam kehidupan. Sehingga bukan hal yang baru bagi manusia untuk 

melakukan kesalahan-kesalahan, baik itu dilakukan secara sengaja maupun tidak 

sengaja, sehingga perbuatan itu merugikan orang lain dan tidak jarang pula 

melanggar hukum, kesalahan itu dikenal dengan tindak pidana.

Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Hukum pidana itu 

terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan 

yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi yang 

berupa hukuman, yaitu suatu penderitaan yang bersifat khusus.

1 Ni’matul Huda, Ilmu Negara, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 90.
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Dengan demikian dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana itu merupakan suatu 

sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal 

melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan 

untuk melakukan sesuatu) dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat 

dijatuhkan serta hukuman yang bagaimana dijatuhkan bagi tindakan-tindakan 

tersebut.2

Salah satu tindak pidana yang dilakukan individu atau kelompok adalah tindak 

pidana Narkotika. Kejahatan Narkotika yang sejak lama menjadi musuh bangsa ini 

kian mengkhawatirkan bangsa-bangsa. Sehingga mayoritas anggota PBB telah 

menyepakati United National Convention Against the Delict Traffic in Narcotics 

Drugs and Psychotropic Subtances pada Tahun 1988. Konvensi 1988 yang 

bertujuan memberantas perdagangan gelap Narkotika dan Psikotropika. Jika dilihat 

dari segi isi Konvensi 1988, muncul embrio dari upaya internasional untuk 

menanggulangi permasalahan organisasi kejahatan transnasional yang antara lain 

dapat di indentifikasi dengan aturan-aturan yang menyangkut ekstradisi; bantuan 

hukum timbal balik; penanganan perdagangan gelap Narkotika melalui laut; 

controlled delivery; penguatan rezim anti pencucian uang (termasuk masalah 

penyitaan dan perampasan hasil kejahatan narkotika); dan kriminalisasi diversi 

precursor dan pengawasan precursor.

Peredaran Narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah 

keberadaannya, Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 (selanjutnya 

2 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, (Bandung: Rafika Aditama, 
2003), hlm.1.
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disingkat menjadi UU Narkotika) hanya melarang terhadap penggunaan narkotika 

tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud. Penggunaan Narkotika sering 

disalah gunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan bila 

dilihat dari keadaan yang demikian dalam tataran empirisnya. Kejahatan Narkotika 

dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, terutama di kota  

Batam Provinsi Kepualau Riau yang mana kegiatan ini berimbas pada kerusakan 

mental baik fisik maupun psikis pemakai narkotika khususnya generasi muda. 

Peredarannya harus diawasi secara ketat sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 UU 

Narkotika.

Diberlakukannya UU Narkotika menggantikan Undang-Undang Nomor 22 

tahun 1997 memperlihatkan keseriusan dari pemerintah untuk mencegah dan 

menanggulangi bahaya penyalahgunaan Narkotika. Mengenai peredaran Narkotika 

diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 44 UU Narkotika. Dalam Pasal 35 

disebutkan, peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan 

penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan 

perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan 

dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Peredaran Narkotika harus diawasi secara ketat karena saat ini pemanfaatannya 

banyak digunakan untuk hal-hal yang bersifat negatif. Disamping itu, dengan 

semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi dan adanya 

penyebaran Narkotika yang telah menjangkau hampir semua wilayah Indonesia, 

daerah yang sebelumnya tidak pernah tersentuh oleh peredaran Narkotika  lambat 

laun akan menjadi sentral peredaran Narkotika pula. Begitu pula dengan anak-anak 
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kecil yang pada awalnya awam dengan barang haram bernama Narkotika ini telah 

berubah menjadi pecandu yang sulit untuk dilepaskan ketergantungannya.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana Narkotika, telah banyak dilakukan 

oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan Hakim terutama di 

kota Batam Provinsi Kepulauan Riau. Penegakan hukum seharusnya diharapkan 

mampu menjadi faktor penangkal terhadap meningkatnya perdagangan gelap serta 

peredaran narkotika, tapi dalam kenyaataannya justru semakin intensif dilakukan 

penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap 

Narkotika.

Dalam perkara putusan Nomor 176/PID.SUS/2016/PN.BTM dalam kasus 

tindak pidana Narkotika yaitu terjadi pada hari kamis tanggal 21 januari 2016 sekira 

pukul 15.45 WIB di depan Money Change Top 100 Penuin Kec.Lubuk Baja kota 

Batam terdakwa sugiarto sedang jalan-jalan bersama terdakwa Khan Hann Leong 

kemudian saksi Ronald Boy Sihotang, saksi Wan Rahmat, saksi Dede Permana, 

saksi Aryanto (selanjutnya disebut saksi penangkap) mendekati terdakwa Sugiarto 

dan Khan Hann Leong dan mengatakan dari kepolisian kemudian menangkap 

terdakwa Sugiarto dan Khan Hann Leong dan meminta terdakwa untuk 

menunjukan tempat tinggalnya kemudian saksi penangkap bersama-sama terdakwa 

menuju rumah terdakwa Sugiarto, sesampainya di rumah terdakwa Sugiarto yang 

berada di Prum.Royal Grande Blok D No.25 Kec. Batam Kota, saksi penangkap 

melihat terdakwa Hendra sedang tidur di kamar depan kemudian langsung 

mengamankan terdakwa Hendra selanjutnya melakukan pengledehan terhadap 
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rumah terdakwa Sugiarto dan menemukan barang bukti berupa serbuk Kristal yang 

diduga shabu dan Pil diduga ekstasi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Penulis tertarik untuk meneliti perkara 

tersebut dan mengambil judul Analisa Pertimbangan Hakim Dalam Perkara 

Tindak Pidana Narkotika ( Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan 

Negeri Batam Nomor : 176/PID.SUS/2016/PN.BTM).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang Analisa Pertimbangan Hakim Dalam Perkara 

Tindak Pidana Narkotika ( Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri 

Batam Nomor : 176/PID.SUS/2016/PN.BTM), maka permasalahan yang akan 

diangkat dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam perkara Nomor 

176/PID.SUS/2016/PN.BTM. dalam memutus perkara atas terdakwa I, 

terdakwa II, dan terdakwa III sehingga masing – masing terdakwa memiliki 

sanksi pidana yang sama?

2. Apa sanksi pidana bagi Penjual dan Kurir peredaran Narkotika apabila  

ditinjau pada Kasus perkara Nomor 176/PID.SUS/2016/PN.BTM?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah untuk mendalami 

permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan dalam perumusan masalah. 

Secara  khusus tujuan penulisan ini dapat dirumuskan seabagai berikut:
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1. Untuk mengtahuai bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam perkara 

Nomor 176/PID.SUS/2016/PN.BTM. dalam memutus perkara atas 

terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III sehingga masing – masing 

terdakwa memiliki sanksi pidana yang sama.

2. Untuk mengtahui apa sanksi pidana bagi Penjual dan Kurir peredaran 

Narkotika apabila meninjau pada Kasus perkara Nomor 

176/PID.SUS/2016/PN.BTM.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dari Analisa Pertimbangan Hakim Dalam 

Perkara Tindak Pidana Narkotika ( Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan 

Negeri Batam Nomor : 176/PID.SUS/2016/PN.BTM) adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

a. Hasil penelitian dapat memberikan kegunaan untuk pemikiran bagi 

perkembangkan ilmu hukum, khususnya mengenai tindak pidana 

Narkotika baik hukum materiil dan hukum formil di Pengadilan Negeri 

Batam.

b. Dapat juga dijadikan sebagai  pedoman dalam penelitian yang lain yang 

sesuai dengan bidang penelitian yang penulis tinjau dari perkara tindak 

pidana Narkotika perkara pidana nomor: 176/PID.SUS/2016/PN.BTM.

2. Manfaat Secara Praktis
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a. Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau 

praktisi hukum dalam  acuan ataupun referensi dalam membuat suatu 

karya terutama mengenai tindak pidana Narkotika.

b. Diharapkan hasil tinjauan yurdis tersebut dapat bermanfaat bagi banyak 

pihak serta keterbukaan dalam informasi akan semakin tercipta dan 

kepekaan terhadap kondisi khususnya dalam perkara tindak pidana 

narkotika di Pengadilan Negeri Batam.
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