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BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Penulis di atas, Penulis menarik 

kesimpulan guna menjawab perumusan masalah yang telah Penulis paparkan 

sebelumnya, dengan uraian sebagai berikut :

1. 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.

Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Pidana Penjara terhadap 

putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 176/PID.SUS/2016/PN.BTM adalah 

menggunakan teori pemidanaan yaitu teori gabungan. Dimana teori ini 

menggunakan kedua teori yang di bahas pada Bab II yakni  teori absolut dan teori 

relatif sebagai dasar pemidanaan terhadap para terdakwa dalam kasus tindak pidana 

Narkotika.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 176/PID.SUS/2016/PN.BTM 

teori absolut yang di pergunakan Hakim dalam mempertimbangkan hal-hal yang 

memberatakan yaitu : para terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan 

di persidangan. Sedangkan hal-hal yang meringankan dalam penggunaan teori 

absolut yaitu : para terdakwa belum pernah dihukum. Dalam penggunaan teori 

relative/tujuan Hakim dalam mempertimbangan  hal-hal yang memberatkan yaitu : 

perbuatan para terdakwa sedang giat-giatnya diperangi oleh pemerintah dalam 
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pemberantasan narkotika, perbuatan para terdakwa dilakukan dalam kapasitas 

kejahatan transnasional, perbuatan terdakwa dapat membahayakan kesalamatan 

dan kesehatan bagi dirinya sendiri maupun orang lain.

Sehingga sistem pertanggungjawaban pidana menganut asas kesalahan sebagai 

salah satu asas di samping  asas legalitas. Pertanggungjawaban adalah salah satu 

bentuk tanggung jawab dari pelaku atas perbuatanya yang telah ia lakukan, dengan 

demikian terjadinya pertanggung jawaban karena ada kesalahan yang diperbuat 

oleh seseorang dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

Disini tidak ada alasan penghapus kesalahan pembuat, sehingga ada 

pemidanaan. sedangkan terdakwa adalah orang yang cakap berbuat hukum, mampu 

bertanggung-jawab di depan hukum maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas 

perbuatan yang telah dilakukannya dan selayaknya dijatuhi hukuman pidana yang 

setimpal dengan perbuatannya. Perbuatan para terdakwa telah terbukti melawan 

hukum karena menurut majelis hakim para terdakwa melakukan persekongkol 

dengan melakukan peredaran narkotika, oleh karenanya unsur pemufakatan jahat 

untuk melakukan tindak  pidana narkotika telah terpenuhi. Mengingat, dan 

memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Sanksi Pidana Bagi Penjual dan Kurir Peredaran Narkotika Apabila 

Meninjau Pada Kasus Perkara Nomor 176/PID.SUS/2016/PN.BTM.

Menurut penulis penerapan putusan nomor 176/PID/SUS/2016/PN.BTM hanya 

berlaku untuk terdakwa I Sugiarto alias Anggi dalam penerapan pasal 114 ayat (2) 
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Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 

tentang Narkotik.

“Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan 

untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi prantara dalam 

jual beli, menukar, atau menyerahkan atau narkotika golongan I 

dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”.

Sedangkan untuk perbuatan terdakwa II Hendra bin Rusli dan terdakwa III 

Khaw Hann Leong bisa dijerat dengan sanksi pengedar narkotika diatur dalam 

Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana “Secara bersama bersama-sama Membawa dan Mengakut Narkotika 

Golongan I”.

B. Keterbatasan

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini jauh dari kata sempurna dan sangat 

mungkin terjadi kekeliruan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini, baik dari sisi 

kedalaman penelitian maupun pengumpulan data. Serta meninggalkan beberapa 

kekurangan karena keterbatasan penulis, waktu, tafsiran, dan sebagainya yang tidak 

lepas dari faktor manusia (human error). Beberapa keterbatasan tersebut antara lain:

1. Keterbatasan Waktu

Hal ini terjadi karena rutinitas penulis yang saat ini sebagai mahasiswa semester 

akhir, penulis juga sibuk dengan berbagai aktifitas lain yang menjadi rutinitas 

sehari-hari serta pekerjaan yang dilakukan, sehingga menyebabkan kurangnya 
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waktu luang bagi penulis dalam mengkaji penelitian ini. Hal ini menjadi salah satu 

kelemahan yang harus diperbaiki di kemudian hari.

2. Keterbatasan Literatur atau Sumber Hukum

Terjadi dikarenakan kurangnya atau sulitnya mendapatkan literatur yang 

berkaitan dengan pembahasan skirpsi ini, karena di Batam sangat sulit untuk 

mencari buku-buku ataupun jurnal-jurnal yang berkaitan dalam bidang tindak 

pidana Narkotika, sehingga menimbulkan pendalaman yang kurang valid.

C. Rekomendasi

Setelah melakukan penelitian, maka peneliti ingin menyampaikan beberapa 

rekomendasi sebagai berikut:

1. Diharapkan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara mengenai narkotika 

lebih melihat pada fakta-fakta dalam proses persidangan.

2. Hendaknya Majelis Hakim dalam menetapkan hukuman terhadap Terdakwa 

I terpisah dengan terdakwa II dan Terdakwa III sesuai apa yang 

diperbuatkan terdakwa, dengan  hukum yang telah di tentukan secara  

proporsional dan konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang sudah ada.
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