
BABI 

PENDAHULUAN 

A. LATARBELAKANGMASALAH 

Tindak pidami narkotika (Narkoba) merupakan masalah besar yang sedang 

menjadi sorotan sekaligus menjadi suatu keprihatinan bangsa Indonesia akhir-akhir 

ini. Tindak: pidana tersebut semakin marak bahkan para pelaku seolah-olah tidak 

mau tahu kalau ada sanksi pidana yang akan menyertainya. 

Pada awalnya narkotika dan obat-obat terlarang lainnya (psikotropika) 

merupakan obat yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan, dalam pengobatan 

zat tersebut dipergunak:an untuk pembiusan dan menghilangkan atau mengurangi 

rasa sakit, yang dosisnya diatur sedemikian rupa agar tidak membahayakan bagi 

yang bersangkutan. 1 sehingga ketersediaannya perlu dijamin. Namun dilain pihak 

narkotika dan psikotropika dapat menimbulkan ketergantungan apabila 

disalahgunakan, sehingga dapat mengakibatkan gangguan fisik, mental, social 

bahkan keamanan dan ketertiban masyarakat. 

Penelitian membuktikan bahwa penyalahgunaan zat tersebut 

menimbulkan dampak: antara lain merusak hubungan kekeluargaan menurunkan 

kemampuan bekerja, ketidak: mampuan untuk membedakan mana yang baik dan 

yang buruk, perubahan prilaku menjadi anti sosial, merosotnya produktifitas kerja, 

gangguan kesehatan, gangguan kriminalitas dan tindak kekerasan lainnya baik 

kuantitatif maupun kualitatif yang pada akhimya mengganggu ketahanan nasional 

oleh karena sifat-sifat yang merugikan tersebut maka narkotika dan psikotropika 

diawasi baik secara nasional maupun intemasional.2 

Penggunaan dan penyalahgunaan narkoba pada akhimya merupakan 

fenomena perjalanan peradaban anak manusia trend gaya hidup moderen. Dengan 

semakin mudahnya orang mendapatkan narkoba, muncul gejala ·soCial ~erupa 

1 Soedjono D, 1977, Segi Hukum Tentang Narkotika di Indonesia, PT. Karya Nusantara, 
Ban dung, Hal. 5. 

2 Hm Rauf, 2002, Dampak Penyalahgunaan Narkoba Terlladap Remaja dan Kamtibmas, 
Bp Dharma Bhakti, Hal. 55 



kejahatan-kejahatan yang meresahkan masyarakat. Kejahatan narkoba adalah 

kejahatan kemanusiaan, dan kejahatan narkoba merupakan payung dari segala 

kejahatan. 

Peredaran dan penyalahgunaan narkotika serta psikotropika di Indonesia 

sudah pada taraf yang mengkhawatirkan. Kalau peneliti amati berita-berita 

diberbagai media, baik cetak maupun elektronik, hampir setiap hari ada kejahatan 

tentang narkoba. Hal ini mengindikas1kan begitu mudah seseorang mendapatkan 

narkoba, secara legal maupun illegal, yang pada akhimya akan mengancam dan 

merusak generasi muda sebagai generasi penerus bangsa. 

Maraknya penyalahgunaan narkoba jelas berakibat buruk terhadap kualitas 

sumber daya manusia Indonesia yang menjadi salah satu modal pembangunan 

nasional. Dikatakan sebagai pembawa maksiat karena penggunanya akan 

mengalami kerusakan mental, fisik dan social. 

Dimaksudkan dengan penyalahgunaan narkotika ialah pemakaian narkotika bukan 

untuk tujuan pengobatan, bahkan sebaliknya sesuai dengan sifat-sifatnya sementara 

narkotika mengakibatkan ketergantungan psikis ataupun fisik pada para 

pemakainya.3 

Perlawanan tehadap masalah ini setidaknya secara umum dapat dilakukan 

dalam dua hal : 

Pertama perlawanan secara Hukum. Upaya perlawanan secara hukum 

jelas mutlak hak pemerintah yang dalam hal ini didistribusikan kepada aparat 

penegak hukum di lingkup peradilan militer 

Kedua adalah upaya perlawanan secara sosial, merupakan upaya 

pemberdayakan masyarakat untuk mempertahankan diri masing-masing maupun 

antisipasi terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan prilaku penyalahgunaan 

narkoba. Masyarakat hams mengetahui seluk beluk n~koba dengan maksud agar 

secara dini mengenalnya dan dapat mengantisipasinya. Hal ini dilakukan dengan 

pengadaan penyuluhan serta simulasi, pengontrolan terhadap keadaan 

3 Almanak, Menanggulangi Bahaya Narkotika, R.I./B.P.Aida, Cetakan Pertama, 1985, 
hlm.l5. 
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lingkungantermasuk didalamnya adalah kontrol hukum agar aparat yang masih 

mempunyai moralitas minus menjadi riskan mempermainkan hukum.4 

Merebaknya tindak pidana ini barang kali dipicu dengan adanya tawaran 

yang mendatangkan keuntungan besar apabila rnelakukan bisnis barang haram 

tersebut karena para konsumen yaitu pengguna yang sudah ketagihan akan rnencari 

barang itu rneskipun dengan harga yang melarnbung tinggi. 

Bahaya penggunaan narkoba tid~v_ rnengenal waktu, ternpat dan strata 

sosial seseorang. Narkoba akan selalu mengancam dan rnenghantui dirnanapun dan 

kernanapun kita berada. Kejahatan yang berkaitan dengan narkoba bukan hanya 

kejahatan yang biasa rnelainkan juga kejahatan yang sistematis yang dilakukan 

secara terorganisir. Y akni dilakukan oleh mereka dengan tingkat profesionalisme 

tinggi, didukung dana yang besar dan rnemiliki jaringan internasional. 

Meluasnya peredaran narkoba juga berkaitan erat dengan bel urn tegasnya 

penerapan hukurn di Indonesia, rneskipun sekarang ini sudah ada dua undang

undang yang bisa dijadikan dasar hukurn untuk rnenindak pelaku tindak pidana 

narkoba yakni undang-undang nomer 22 tahun 1997 tentang Narkotika dan UU no 

5 th 1997 tentang Psikotropika. kedua produk hukurn ini perlu disosialisasikan 

kepada rnasyarakat agar dapat berfungsi efektif. Karena keterlibatan, kepedulian 

dan peran aktif rnasyarakat sangat dibutuhkan dalarn rnendukung rnenanggulangi 

penyala."lgunaan dan peredaran gelap narkoba. 

Obat terlarang ini marnpu menyentuh dan rnerambah seluruh lapisan 

rnasyarakat. Mulai pelajar, mahasiswa, kalangan professional, selebritis, birokrat 

bahkan penegak hukurn, rnaupun oknum TNI :1.da yang terlibat ikut mem-back-up 

aktifitas sindikat narkoba karena rnenjadi bagian dari sindikat itu sendiri bahkan 

ikut terlibat sebagai pengedar rnaupun pernakai narkoba tersebut. padahal rnereka 

diharapkan rnarnpu rnernberikan contoh pada rnasyarakat untuk rnenjauhi narkoba, 

rnengingat rniliter di Indonesi~ identik dengan suatu institusi yang anggotanya 

sangat taat dan disiplin terhadap hukurn yang ada. 

4 Heriadi Willy, Melawan Narkoba Yang Menggurita, Kedaulatan Rakyat Edisi Rabu 23 
Desember 2003, Hal. 10. 
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Anggota TNI apabila melakukan tindak pidana akan di proses sesuai 

dengan hukum yang berlaku sampai ke meja hijau. Proses di meja hijau dilakukan 

oleh peradilan khusus yaitu Peradilan Militer. Sarna halnya dengan Pengadilan 

Negri, proses persidangan di Pengadilan Militer juga terbuka untuk umum kecuali 

dalam tindak pidana kesusilaan. Namun jarang sekali orang umum hadir untuk 

mengikuti jalannya·persidangan sewaktu mahkamah militer bersidang. Keadaan ini 

membuat proses peradilan di Pengadilan Militer seolah-olah tertutup untuk umum, 

hukum militer sebagai sub sistim dari hukum nasional perlu dibina dan 

dikembangkan sesuai dengan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan 

negara. 

Dalam undang-undang Nomer 4 tahun 2004 tentang ketentuan ketentuan 

pokok kekuasaan kehakiman ditetapkan bahwa salah satu penyelenggaraan 

kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dan dilingkungan peradilan 

militer, termasuk pengkhususannya yang tersusun dalam kekuasaan serta acaranya 

diatur dalam undang-undang tersendiri keberadaan peradilan militer tersebut 

diperkuat lagi oleh Undang-undang No 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara 

Republik Indonesia yang menentukan bahwa angkatan bersenjata mempunyai 

peradilan tersendiri sebagaimana dapat dilihat dalam ketetapan MPR-RI Nomor : 

VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian 

Negara Republik Indonesia serta ketetapan MPR-RI Nomer : VII/MPR/2000 

tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Republik 

Indonesia. 

Tentara Nasional Indonesia memiliki peradilan tersendiri, yaitu peradilan 

militer, hal ini tercantum dalam Pasl 5 ayat 1 Undang-undang No 31 tahun 1997 

tentang peradilari militer. Dimana disebutkan bahwa peradilan militer merupakan 

pelaksana kekuasaan kehakiman dilingkungan angkatan bersenjata, untuk 

menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan 

penyelenggaraan pertahanan keamanan Negara. Oleh karena itu Setiap personel 

militer hams tunduk dan taat kepada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi 
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militer yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan 

peraturan-peraturan lainnya. 

Dipandang dari segi hukum, anggota militer mempunyai kedudukan yang 

sama sebagai warga Negara, baginya berlaku semua ketentuan yang berlaku sama 

halnya dengan warga Negara yang lain. Ini dapat dilihat dari berlakunya KUHP 

baik kepada orang umum maupun anggota militer, sedangkan KUHPM hanya 

berlaku khusus terhadap anggota militer dan tid2.k berlaku terhadap orang umum. 

Di militer juga ada peraturan disiplin dan apabila anggota militer melakukan suatu 

kesalahan yang dapat digolongkan sebagai pelanggaran disiplin, dia dapat dijatuhi 

sanksi pendisiplinan oleh atasannya. Anggota militer yang terbukti melakukan 

pelanggaran tindak pidana akan diselesaikan melalui Mahkamah Militer. 

Berdasarkan pemeriksaan mahkamah militer terhadap anggota militer yang 

melakukan tindak pidana apabila terbukti akan dikenai sanksi pidana sesuai dengan 

hukum yang diberlakukan dikalangan anggota militer (TNI). 

Menitik beratkan pada uraian tersebut di atas, anggota militer yang 

melakukan tindak pidana narkoba terhadapnya akan dijatuhi sanksi pidana sesuai 

yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 22 Tahun 1997 apabila 

terbukti melakukan tindak pidana narkotika. 

Sesuai dengan Pasal 6 KUHPM, terhadap anggota militer yang melakukan 

tindak pidana selain dijatuhi pidana pokok juga dapat dijatuhi pidana tambahan. 

Jenis pidana tambahan tersebut adalah pemecatan dari dinas militer, penurunan 

pangkat dan pencabutan hak-hak tertentu. Untuk pidana tambahan yang berupa 

pemecatan dari dinas militer dan penurunan pangkat tentunya tidak diatur dalam 

hukum pidana umum. Kedua jenis pidana tambahan ini adalah murni bersifat 

kemiliteran dan sekaligus merupakan pemberatan pemidanaan bagi anggota militer 

yang melakukan tindak pidana. 

Anggota Militer yang melakukan tindak pidana narkoba, selain dijatuhi 

hukuman pidana berdasar Undang-Undang Narkotika, Pengadilan Militer yang 

mengadili dapat menjatuhkan pidana tambaha berupa pemecatan dari dinas militer 

atau penurunan pangkat. penjatuhan pidana tambahan tentunya tergantung pada 
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hakim militer yang mengadili, karena hakim militer diberi kebebasan dan 

kepercayaan penuh untuk menambahkan pidana tersebut atas dasar penelitian 

bahwa benar-benar terpidana itu tidak layak lagi berdinas sebagai militer (untuk 

pidana tambahan yang berupa pemecatan dari dinas militer) atau benar-benar tidak 

layak lagi tetap berada· dalam kepangkatannya yang semula (untuk pidana tambahan 

yang berupa penurunan pangkat). 

Penjatuhan pidana yang tidak dibarengi dengan pemecatan dari dinas 

militer pada dasamya lebih merupakan suatu tindakan pendidikan atau pembinaan 

daripada tindakan penjeraan atau pembalasan. Bagi yang tidak dipecat, setelah 

menjalani pidananya dia akan diaktifkan kembali dalam dinas militer. Seorang 

militer (eks narapidana) yang akan kembali aktif tersebut harus menjadi seorang 

militer yang baik dan berguna baik karena kesadaran sendiri maupun sebagai hasil 

tindakan pendidikan yang diterima selama dalam rumah rehabilitasi militer. 

Awalnya peneliti membatasi objek penelitiannya pada kasus tindak pidana 

narkotika yang dilakukan oleh anggota TNI pada tahun 1999-2000, terdapat dua 

kasus yang telah mendapat putusan. Perkara tersebut diproses melalui peradilan 

miiter di pengadilan Militer Semarang adapun penjelasan lebih lanjut, peneliti akan 

membandingkan pertimbangan hakim dalam pemidanaan terhadap kasus tindak 

pidana narkotika antara pelaku masyarakat umum dengan pelaku anggota Militer 

menurut sistem peradilan masing-masing. Seperti halnya contoh kasus pemidanaan 

pelaku tindak pidana narkotika yang telah mendapat putusan yang berkekuatan 

hukum tetap, akan peneliti uraikan sebagai berikut: 

Pada Peradilan Militer 

1. Tahun 1999 : Putusan No: PUT/ 163-K/ MM.1l-10/ AD/ IX/ 1999 

menyatal(an bahwa Sertu Suyatno I Babinsa Rami! 14 Slawi terbukti 

melakukan tindak pi dana narkotika, melanggar pasal 78 ayat ( 1 )a jo ayat ( l )b 

UU No. 22/1997 dengan putusan pidana penjara selama 1 tahun dengan 

ketentuan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan 

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan mendapat denda sebesar Rp 

1.000.000 I subsider 3 bulan. 
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2. Tahun 2000 putusan No: PUT/ 31-K/ MM.ll-10/ AD/ III/ 2000 menyatakan 

bahwa Sertu Mashudi I Babinsa Ramil 03 Sulang, terbukti melakukan tindak 

pi dana narkotika melanggar pasal 78 ayat (1 )b UU No. 2211997. Dengan 

putusan pidana penjara selama 2 tahun, menetapkan masa tahanan yang telah 

dijalani terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan 

denda Rp 2.000.000,-

Pada Peradilan Umum 

I. Tahun 1999 : Putusan No: 43/ Pid.B/ 1999/ PN.SaL menyatakan bahwa 

Bahariawan Siagian I Mahasiswa terbukti melakukan tindak pidana narkotika 

melanggar pasal 78 ayat (l)a UU R1 No. 22/1997. dengan putusan pidana 

penjara 7 tahun potong masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa 

tetap ditahan dan denda sebesar Rp 50.000,- I subsidier 5 bulan kurungan. 

2. Tahun 2000 : Putusan No: 72/ Pid.B/ 2000/ PN.Sal. menyatakan bahwa 

Allagan Andrew NP I Mahasiswa terbukti melakukan tindak pidana narkotika 

melanggar pasal 78 ayat (l)a UU R1 No. 22/l997. Dengan putusan pidana 

penj ara 1 tahun 6 bulan dikurangi masa tahanan semen tara dengan printah 

terdakwa tetap dalam tahanan. 

Mendasarkan pada uraian contoh kasus pemidanaan terhadap pelaku 

tindak pidana narkotika di lingkup peradilan Militer dan peradilan Umum tahun 

1999-2000, peneliti akan menguraikan tahapan-tahapan proses masing-masing 

lingkup peradilan antara lain: 

Peradilan Militer 

a. Penanganan tindak pidana 

Anggota militer yang diketahui melakukan tindak pidana baik itu berdasarkan 

laporan maupun tertangkap tangan, terhadapnya akan dilakukan penyidikan 

untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti, yang dengan bukti-bukti itu 

akan membuat terang tentang tindak pidana yang teijadi. Berdasarkan pasal 

69 Undang-Undang Peradilan Militer Nomor 31 Tahun 1997, yang berwenang 

sebagai penyidik adalah: 

Atasan yang berhak menghukum (Ankum) 
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Polisi Militer 

Oditur 

Ankurn berwenang rnelakukan penyidikan terhadap prajurit bawahannya yang 

ada dibawah kornandonya yang pelaksanaannya dilakukan oleh penyidik 

Polisi Militer dan Oditur. Tindakan penangkapan dan penahanan adalah 

kewenangan Ankurn selaku kornandan dari tersangka, kecuali dalarn hal 

tertangkap tangan dirnana setiap orang dapat rnelakukan penangkapan, rnaka 

penangkap harus segera rnenyerahkan kepada instansi rniliter terdekat beserta 

barang bukti. Selanjutnya instansi tersebut rnenyerahkan kepada Polisi 

Militer, kernudian Polisi Militer rnelaporkan kepada Ankum yang 

bersangkutan. 

b. Pidana Tarnbahan : 

Ke-1 pernecatan dari dinas rniliter dengan atau tanpa pencabutan haknya 

untuk rnernasuki angkatan bersenjata 

Ke-2 penurunan pangkat 

Ke-3 Pencabutan hak-hak yang disebutkan pada pasal 35 ayat pertarna pada 

nornor-nornor ke-1, ke-2 dan ke-3 kitab Undang-Undang Hukurn Pidana. 

Peradilan Urnurn 

Penanganan tindakan pidana disini harus rnernenuhi 5 unsur : 

3. Harus ada suatu kelakuan 

4. Kelakuan harus sesuai dengan urain Undang-Undang 

5. Kelakuan rnerupakan kelakuan tanpa hak. 

6. Kelakuan dapat diberatkan kepada pelaku 

7. kelakuan diancarn dengan hukurnan 5 

-
Terhadap masyarakat urnurn yang diketahui rnelakukan tindak pidana berdasarkan 

laporan I tertangkap tangan, terhadapnya akan dilakukan: 

Penyelidikan oleh setiap pejabat Polisi negara RI yang ditugaskan dalarn pasal 

5 KUHP. 

5 C.S.T. Kansil, "Pengantar llmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia", Balai Pustaka, 
Jakarta, 1986, Hal290. 
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Penyidikan oleh pejabat Polisi RI dan pejabat Pegawai Ncgeri Sipil tertentu 

yang diberi wewenang khusus oleh UU, dimana penyidik mempunyai 

kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 1 KUHP, kemudian penyidik 

membuat berita acara tentang pelaksanaan dan menyerahkan berkas perkara 

kepada penuntut umum. 

Penuntutan dilakukan oleh jaksa penuntut umum yang diberi wewenang oleh 

UU dan melaksanakan penetapan hakim. Sesuai yang diatur dalam pasal 14 

KUHP. Penuntutan dilakukan oleh jaksa penuntut umum dalam daerah 

hukumnya menurut ketentuan uu. 

Putusan pelaksanaan putusan I penetapan hakim, sanksi pidana didasarkan 

pada peraturan per.mdang-undangan yang berlaku. 

Selain sanksi pidana, terhadap anggota militer yang melakukan tindak 

pidana (termasuk yang melakukan tindak pidana narkotika) dapat pula dikenai 

sanksi administrasi. Penjatuhan sanksi ini bukan kewenangan Mahkamah Militer, 

tetapi ini kewenangan atasan terdakwa. Sanksi administrasi itu dapat berupa 

penundaan kenaikan pangkat, tidak dapat melanjutkan pendidika, sulit untuk 

menduduki jabatan tertentu. 

Dalam hal Pengadilan Militer menjatuhkan pidana penjara lebih dari 3 

(tiga) bulan namun tidak disertai dengan pemecatan dari dinas militer, atasan dari 

yang bersangkutan dapat melakukan pemecatan terhadap anak buahnya tersebut 

yang tentunya dengan berbagai pertimbangan dan dilakukan sesuai dengan prosedur 

yang berlaku. Pemecatan dari dinas militer yang dijatuhkan oleh atasannya itu 

termasuk salah satu sanksi administr(l.sL 

Melihat dari fakta yang ada penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku tindak 

pidana, dalam hal ini tindak pidana narkotika di lingkup peradilan umum dan 

militer didasarkan pada UU No.22 tahun 1997 tentang narkotika (tindak pidana 

termasuk tindak pidana umum, sehubungan pelaku anggota militer maka 

penyelesaian didasarkan pada peraturan yang berlaku dikalangan anggota militer). 

Faktor pertimbangan hakim dalam pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana 

narkotika di kalangan anggota Militer lebih mengarah pada jasa-jasa baik dan 
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prestasi semasa menjalankan tugas kemiliteran. Pemberatan pemidanaan bagi 

anggota militer yang melakukan tindak pidana (melanggar disiplin militer) adalah 

adanya pidana tambahar. yang bersifat kemiliteran. 

Sedangkan dalam peradilan umum faktor pertimbangan hakim dalam 

pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana narkotika mengarah pada, banyak 

sedikitnya barang bukti (narkotika yang dimiliki), usia pelaku, dan perbuatan 

pelaku (bam sekali I berulang kali). Kasus narkotika. 

Perkembangan dibidang hukum sekarang tm, masih memunculkan 

keraguan dalam masyarakat mengenai penjatuhan sanksi pidana terhadap aparat 

yang terlibat kejahatan ini yaitu apakah mereka akan dijatuhi pidana sesuai dengan 

undang-undang yang berlaku, mengingat aparat keamanan masih masuk dalam 

lingkup militer yang mempunyai pengadilan yang berbeda dengan pengadilan 

warga sipil (umum). Oleh karena itu bagaimana penerapan sanksi hukum militer 

terhadap pelaku tindak pidana narkotika. salah satu alat untuk mengontrol 

pelaksanaan sikap dan prilaku militer adalah Hukum Peradilan Militer. Hal ini juga 

teijadi dalam lingkup peradilan umum, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku 

tindak pidana narkotika tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam peraturan 

perundang-undangan dan KUHP hal ini menimbulkan keti<.lak puasan dalam 

masyarakat. 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian dalam bab latar belakang masalah dan alasan 

pemilihan judul maka peneliti memberikan rumusan permasalahan sebagai berikut: 

Bagaimanakah pertimbangan hakim di Pengadilan Militer dalam menjatuhkan 

pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika yang pelakunya TN! ? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Agar penelitian mencapai sasaran yang jelas dan dapat memberi manfaat 

serta menghasilkan tulisan yang memenuhi harapan, peneliti merumuskan tujuan 

dan manfaat penelitian sebagai berikut: 
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a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim militer dalam menjatuhkan sanksi 

pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika yang pelakunya TNI. 

b. Untuk mengetahui perbandingan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana 

narkotika di p~radilan umum dengan peradilan militer dan penerapan 

ketentuan-ketentuan hukum yang digunakan. 

D. METODE PENELITIAN 

Dalam rangka penelitian penelitian ini sebagai upaya untuk mendapatkan 

hasil yang bersifat obyektif maka diperlukan adanya suatu data dan informasi yang 

valid dan relefan, yang berkaitan dengan masalahyang hendak dibahas untuk 

mendapat penyelesaian yang mengandung kebenaran yang dapat dipertanggung 

jawabkan. Sebagai upaya dalam memperoleh data yang valid maka peneliti 

mempergunakan beberapa metode penelitian yang berfungsi sebagai sarana dan 

pedoman dalam perolehan data meliputi: 

I. Jenis Penelitian 

Dalam pembahasan penelitian ini peneliti menggunakan metode 

Eksploratif yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh 

keterangan penjelasan dan data mengenai hal-hal yang belum diketahui6 

menyangkut pertimbangan hakim dalam pemidanaan terhadap pelaku tindak 

pidana narkotika yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang 

berlaku khususnya Undang-Undang No. 22 tahun 1997 Pasal 78 ayat (l)a, 

(l)b. Untuk selanjutnya tentang permasalahan yang ada ditinjau dan dianalisa 

berdasarkan praktek pelaksanaan peradilan dan berdasarkan perundang 

undangan_ yang berlaku serta yang mempunyai hubungan dengan 

permasalahan itu, sehingga pada akhimya akan tercapai suatu kesimpulan. 

Jenis penelitian ini dilaksanakan dengan memaparkan semua hasil penelitian 

mengenai proses pemidan,aan TNI dalam perkara tindak pidana narkotika. 

6 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafmdo Persada, Jakarta, 2002, 
halaman 70. 
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2. Jenis Pendekatan 

Yuridis Normatif yaitu pendekatan yang difokuskan untuk mengkaji 

penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. 7 

Pendekatan ini digunakan mengingat permasalahan yang akan diteliti 

berkaitan dengan pelaksanaan norma-norma hukum, peraturan perundangan 

yang berlaku khususnya UU No. 22 Tahun 1997 tentang narkotika, teori-teori 

hukum serta digunakan juga pendekatan kasus yang dalam penelitian ini 

mengambil kasus di Pengadilan Militer Semarang dan Pengadilan Negeri 

Salatiga. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Peneliti menggunakan dua Jems data dalam pelaksanaan dan 

penyusunan basil penelitian nanti: 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang langsung diperoleh peneliti dari penelitian di 

lapangan yaitu semua pihak yang terkait langsung dengan permasalahan 

yang diteliti. Y akni melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan 

Militer di Semarang dan Pengadilan Negri Salatiga. 

b. Data Sekunder 

Y aitu data yang tidak diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian 

melainkan diperoleh dari studi kepustakaan serta yang didapatkan dati 

berbagai literature yang berhubungan dengan permasalahan yang peneliti 

bahas serta bersifat menunjang dan relevan serta dari beberapa dokumen

dokumen yang berkaitan dengan pokok pe1masalahan yaitu: 

- Buku kepustakaan 

- Peratutan perundang undangan 

- Makalah, artikel koran atau majalah yang ada hubungannya dengan 

objek penelitian 

7Johnny Ibrahim,Teori dan Metodologi Hukum Nonnatij,Byumedia,Surabaya,2005 
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4. Unit Amatan: 

a. Hakim Militer. 

b. Berkas putusan perkara tindak pidana narkotika Pengadilan Militer (No: 

PUT/ 163-K./ MM.II-10/ AD/ XII 1999. dan No: PUT/ 31-K./ MM.II-10/ 

AD/ III/ 2000) serta Pengadi1an Negri (No: 43/ Pid.B/ 1999/ PN. Sal dan 

No: 72/ Pid.B/ 2000/ PN. Sal). 

5. Unit Analisis 

Pertimbangan hakim Pengadilan Militer dalam menjatuhkan sanksi 

pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anggota 

TN I. 
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