
V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan pembahasan tentang ““Analisis Yuridis Terhadap Penentuan

Kualifikasi Pemakai atau Pengedar  pada Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan

Undang-undang Narkotika No. 35 Tahun 2009”. Maka pada bab akhir ini penulis

mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penentuan atau kualifikasi antara Pemakai atau Pengedar dalam tindak pidana

Narkotika berdasar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

dapat dilihat dari rumusan norma hukum atau unsur-unsur perbuatan (perbuatan,

akibat, dan keadaan yang bersangkutan) yaitu :

a. Pemakai Narkotika : setiap orang yang tanpa hak melawan hukum

memilihara, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan dan

menggunakan Narkotika.

b. Pengedar Narkotika : setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

dalam jual beli dan menyerahkan Narkotika atau menggunakan Narkotika

terhadap orang lain / membertikan Narkotika untuk digunakan orang lain.
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2. Dasar pertimbangan Hakim dalam menentukan Pemakai atau Pengedar

Narkotika seorang hakim memperoleh keyakinan berdasar pada unsur-unsur

perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa telah melakukan pidana sesuai

dengan ketentuan Undang-Undang No.35 tahun 2009 Tenatang Narkotika. Selain

itu dasar pertimbangan hakim didapat  dari didapat dari proses pemeriksaaan alat

bukti yang sah yang dapat membuktikan kebenaran fakta pristiwa dan fakta

yuridis yang terungkap di persidangan. Dimana dalam pembuktian fakta peristiwa

terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa melakukan tindak pidana sesuai apa

yang didakwakan kepadanya, begitu pula dengan pembuktian fakta yuridis,

terdakwa juga terbukti secara sah dan meyakinan unsur-unsur tindak pidana yang

diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

B. Saran

Bertolak dari kesimpulan di atas, maka dalam rangka mensukseskan

penanggulangan tindak pidana Narkotika disarankan sebagai berikut :

1. Dalam penjatuhan pidana terhadap Pengedar Narkotika diharapkan para

penegak hukum tegas dalam memberikan pidana sesuai dengan bobot

kesalahan pelaku sehingga memeberikan efek jera bagi tindak pidana tersebut.

2. Dalam penjatuhan pidana terhadapa pemakai Narkotika diharapkan hakim

memperhatikan unsur-unsur yang ada pada pemakai tersebut sesuai dengan

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 tahun 2010 tentang Penempatan

penyalahguna, Korban penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam

Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
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3. Seorang hakim hendaknya menyadari sedalam-dalamnya bahwa jabatanya

mulia dan terhormat, seorang arif dan bijaksana, untuk itu dalam menjatuhkan

vonis terhadap terdakwa bertindak seadil-adilnya.

4. Sebaiknya pengadilan sebagai tembol atau benteng terakhir dari hukum untuk

menegakkan keadilan dan kebenaran, supaya penyelenggaraan peradilan

cepat, tepat agar dapat dijadikan tekad yang nyata guna memenuhi citra

masyrakat terhadap pengadilan para penegak hukum.


