
BABIII 

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

A. Jumlah Perkara Narkotika yang Masuk Secara Keseluruhan di Pengadilan 

Militer Semarang 

Secara rinci mengenai jumlah perkara narkotika yang masuk secara 

keseluruhan di Pengadilan Militer Semarang mulai tahun I999 2000 adalah 

sebanyak 2 (dua) Perkara, yaitu masing-masing I (satu) perkara pada tahun I999 

dan I (satu) perkara pada tahun 2000. 

Sedangkan jenis perkara yang masuk di Pengadilan Militer Semarang 

dalam peri ode tahun 1999 sampai 2000 adalah se ban yak 15 j en is perkara. Dari I5 

jenis perkara tersebut, pada tahun 1999 Pengadilan Militer mengadili 270 perkara 

dan pada tahun 2000 mengadili 208 perkara. 

B. Pertimbangan Hakim di Pengadilan Militer Dalam Menjatuhkan Putusan 

Pidana Terhadap Anggota TNI yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika 

Pada sub bagian ini, peneliti akan memaparkan kronologis dan 

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana di lingkup Peradilan Militer. 

Sebagai bahan pembanding peneliti juga melakukan penelitian di Pengadilan Negri 

Salatiga dalam kasus narkotika. Adapun hasil penelitiannya sebagai berikut: 

I. Hasil Penelitian di Lingkup Peradilan Militer Semarang 

Pada bagian ini peneliti akan memaparkan hasil penelitian mengenai 

kronologis kasus narkotika dilingkup Peradilan Militer Semarang antara tahun 

1999-2000, adapun kronologis kasus tersebut antara lain: 

KASUS I: Putusan Pengadilan Militer 11-10 Semarang Nomor: PUT/ 163-K/ MM. 

II-10/ AD/ XI/ 1999 tanggalll November 1999 

Uraian Kasus: 

Berdasarkan surat dakwaan oditur militer, terdakwa pada hari sabtu 

tanggal 10 april 1999, setidak tidaknya dalam tahun 1999 di Asrama Ex. Kihub 
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Brigif-4/DR Desa Pakembaran Kecamatan Slawi Kabupaten TegaL setidak 

tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang mahkamah militer 11-10 

Semarang telah melakukan tindak pidana "Barang siapa tanpa hak dan melawan 

hukum menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki menyimpan 

atau menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" 

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

1. Bahwa terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 1985 me1alui 

pendidikan secata milsuk di Dodik Gombong setelah lu1us dilantik dengan 

pangkat prada dan ditugaskan di yonif 487/PK, pada tahun 1994 mengikuti 

secaba Regffer di Rindam IV Diponegoro. Setelah 1ulus dilantik dengan 

pangkat Serda dan ditugaskan di Kodim 0712/ Tegal sampai saat melakukan 

perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat sertu. 

2. Bahwa pada sekitar bulan desember 1998 di terminal bus Slawi Terdakwa 

berkenalan dengan SUWIGNYO dan dari perkenalan tersebut SUWIGNYO 

menawarkan kepada terdakwa untuk menanam pohon ganja dan benihnya 

akan dikirim kerumah terdakwa. Dari tawaran Suwignyo tersebut terdakwa 

menyetujuinya, sehingga satu minggu kemudian Suwignyo datang kerumah 

dengan membawa 4 batang benih pohon ganja yang tingginya sekitar 15 em. 

3. Bahwa setelah Terdakwa menerima 4 batang benih pohon ganja tersebut, 

kemudian antara terdakwa dan Suwignyo melakukan peijanjian secara lisan 

yang intinya apabila pohon ganja tersebut sudah besar akan diambil Suwignyo 

untuk dijual dan Terdakwa akan mendapat imbalan uang. 

4. Bahwa kemudian Terdakwa menanam benih pohon ganja tersebut didalam pot 

ember yang sudah diberi tanah dan pupuk, selanjutnya disimpan dibelakang 

rumahnya -yang sudah dipagari seng gelombang sehingga tidak kelihatan dari 

1uar dan setelah 4 hari, satu pohon tanaman ganja mati sedangkan yang hidup 

hanya 3 pohon. 

5. Bahwa pada hari sabtu ·tanggal 10 April 1999 sekitar pukul 14.30 WIB, 

petugas Serse Polres Tegal Serka BAMBANG SETY A BUDI (Saksi~2) dan 

Sertu SAUT MONANG SINAGA (Saksi-3) dan dua orang kawannya yang 
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berdasarkan perintah Kapolres Tegal telah menggeledah dan menyita 2 buah 

pohon Ganja dalam pot ember dan 18 ikat daun ganja yang masih dalam 

proses pengeringaa di rumah terdakwa di Asrama Ex. Kihub Brigif-4 desa 

Pakembaran Kecamatan Slawi Kabupaten T egal sebagai barang bukti dan 

Be rita Acara Penyitaan ditandatangani oleh istri T erdakwa yaitu Ny 

Mutmainah (Saksi-1) karena pada saat itu terdakwa sedang melaksanakan 

tugas. 

6. Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah mengerti dan mengetahui apabila 

menanam, memelihara dan memiliki tanaman ganja adalah dilarang oleh 

Pemerintah atau Undang-undang dan perbuatan t~rsebut merupakan tindak 

pidana kejahatan. 

Dari uraian diatas Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan terdakwa 

telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak Pidana "menanam, memelihara, 

mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika 

golongan 1 dalam bentuk tanaman" sebagaimana dirumuskan dalam pasal 78 ayat 

(1) a. yo. ayat (I) b. Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika. 

Motif Terdakwa melakukan tindak Pidana tersebut adalah untuk 

memperoleh imbalan uang dengan cara mudah. Oditur Militer menuntut agar 

Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan dikurangi selama 

Terdakwa berada didalam tahanan sementara dan denda sebanyak Rp. 250.000,00 ( 

dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau subsider pidana kurungan 1 (satu) bulan. 

Sebelumnya barang-barang bukti berupa dua buah tanaman yang diduga 

tanaman ganja dan satu bungkus berisi daun, biji dan batang yang diduga ganja 

seberat 174,2 gram, telah dikirim ke Laboratorium Forensik Polri Chang Semarang 

untuk diperiksa apakah barang bukti tersebut mengandung Narkotika (ganja) atau 

tidak. Dari hasil pemeriksaan laboratqrium forensik tersebut diketahui bahwa 

barang berupa tanaman adalah Posltif Tanaman Ganja ( Canabis Sativa atau 

termasuk Narkotika Golongan.' 1) dan barang bukti berupa daun, biji dan batang 

adalah Positif Ganja. 
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Tentang Tujuan Pemidanaan yaitu: 

Peradilan Militer dalam memutus perkara tersebut mendasarkan pada 

salah satu pertimbangan yaitu bahwa tujuan pengadilan militer tidak semata-mata 

hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tapi juga 

mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali kejalan 

yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah 

Pancasila dan Sapta Marga. 

Tentang Pertimbangan Hal-hal yang Memberatkan dan Meringankan: 

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Militer menjatuhkan pidana atas 

diri terdakwa dalam perkara tersebut perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal 

yang dapat memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidananya: 

Hal-hal yang Memberatkan: 

1. perbuatan terdakwa dapat merusak citra prajurit TNI dari pandangan 

masyarakat 

2. terdakwa sudah mengetahui perbuatan tersebut dilarang oleh pemerintah tapi 

tidak melakukan pencegahan maupun penangkapan terhadap orang yang 

melakukan tindak pidana malahan terdakwa melibatkan diri dalam tindak 

pidana tersebut. 

Hal-hal yang Meringankan: 

Terdakwa sudah pemah tugas operasi di Timor-timor dan mendapat tanda jasa 

saroJa. 

Putusan Pengadilan: 

Setelah Pengadilan Militer II -1 0 Semarang yang memeriksa perkara 

tindak pidana in! membaca, mendengar, menimbang hal-hal yang berkaitan dengan 

tindak pidana ini selama proses persidangan berlangsung serta mengingat Pasa1 78 

ayat (1) a. yo. ayat (1) b. Undang-undang Narkotika Nomor 22 Tahun 1997 dan 

ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan, Pengadilan Militer Il-l 0 

Semarang MENGADILI: 

1. Menyatakan: 
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Terdakwa Sertu SUYA TNO NRP. 568015 secara sah dan meyakinkan 

bersalah melakukan tindak pidana "barang siapa tanpa hak dan melawan 

hukum menanam, memelihara dan menguasai narkotika Golongan I dalam 

bentuk tanaman" melanggar pasal 78 ayat (1) a. yo. ayat (1) b. Undang

undang Nomor 2i Tahun 1997 tentang Narkotika. 

2. Memidana terdakwa oleh karena itu dengan: 

Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan masa penahanan yang 

telah dija1ani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, 

denda sebesar Rp 1.000.000,00 (satujuta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan. 

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa: 

a. Surat-surat: 

3 (tiga) lembar berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik barang 

bukti dari laboratorium forensik po1ri cabang semarang Nomor: 97/ KNF/ 

IV I 1999 tanggal 16 April 1999. 

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara. 

b. Barang-barang: 

1) 2 (dua) batang potong ganja yang ditanam di dalam ember 

2) 1 (satu) bungkus daun ganja kering sebanyak 174,2 Gram 

4. membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 

2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah). 

5. memerintahkan terdakwa tetap di tahan. 19 

KASUS II : Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor PUT/ 31-KI 

MM.JI-10/ AD/ III/2000 tanggal20 Maret 2000. 

Uraian Khusus : 

Berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa MASHUDI pada 

hari Rabu tanggal 3 November 1999, setidak-tidaknya dalam tahun 1999 di 

19 Putusan Pengadilan Militer 11-10 Semarang Nomer: PUT/ 163-K/ MM. II-10/ AD/ XII 

1999, tanggalll November 1999. 
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Komplek WTS Sunan Kuning Jalan Argorcjo Gang IV/3 Semarang, setidak

tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Mahkamah Militer Il-l 0 

Semarang telah melakukan tindak pidana : "Barang Siapa tanpa hak dan melawan 

hukum memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan atau menguasai 

Narkotika Golongan I b"ukan tanaman." 

Perebutan tersebut dilak1..1kan dengan cara-cara sebagai berikut : 

I. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 1983 dengan 

menempuh pendidikan Secata di Gombong, setelah lulus dilantik dengan 

pangkat Prada, kemudian ditugaskan di Yonif 410/Alg Blora, tahun 1993 

menempuh pendidikan Secaba di Magelang, setelah lulus dilantik dengan 

pangkat Serda dan ditugaskan di Kodim 0720/Rembang sampai saat 

melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Sertu. 

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal3 November 1999 pukul19.00 WIB Terdakwa 

pergi ke rumah kakaknya di Jatingaleh Semarang dengan keperluan menagih 

hutang, karena tidak bertemu kakaknya. Terdakwa pergi ke Komplek WTS 

Sunan Kuning di Jalan Argorejo Gang IV /3 Semarang. 

3. Bahwa sesampainya terdakwa di Komplek WTS lalu masuk ke salah satu 

rumah dan bertemu dengan ENI/RODIAH (Saksi -1) dan WIWIK SUROHMI 

(Saksi-2) yang berprofesi sebagai WTS. Terdakwa melihat ada seorang WNI 

keturunan Cina sedang menghisap sabu-sabu, kemudian berkenalan yang 

mengaku bernama OK, lalu Terdakwa diberi satu butir sabu-sabu berbentuk 

kristal, selanjutnya Terdakwa menghisap dengan cara obat yang sudah 

diremuk menjadi serbuk ditaruh di kertas grenjeng lalu dibakar dengan api, 

setelah keluar asap, sedotan alat penghisap didekatkan kemudian dihisap 

lewat sedotan yang satunya. Setelah tersedot di mulut selanjutnya dikeluarkan 

lagi seperti orang merokok. Hal ini dilakukan bersama ketiga orang tersebut di 

lantai kamar Saksi-2 dan Terdakwa kebagian 3 (tiga) hisa,pan: sabu-sabu yang 

dilakukan sekitar pukul23.00 WIB. 

4. Bahwa Terdakwa setelah menghisap sabu-sabu tersebut menghisap di kamar 

Saksi-1 dan melakukan persetubuhan 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa tidur 
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sampai pagi, sekitar pukul 05.30 WIB Terdakwa bangun lalu pulang sampai 

memberi uang Ielah Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) kepada Saksi

l. 

5. Bahwa Terdakwa setelah meninggalkan kompleks WTS Sunan Kuning pada 

hari Kamis tanggal 4 November 1999 menuju ke rumah kakaknya di 

Jatingaleh dan sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa telah bertemu dengan 

JOKO kenalannya di pertigaan Jatingaleh, kemudian JOKO memberi serbuk 

obat terlarang jenis estasy I inex yang ditaruh di dalam kantong plastik kecil 

dan dibawa Terdakwa dengan disimpan di dalam dompet kunci mobil lalu 

Terdakwa kembali ke rumah kakaknya di Jatingaleh. 

6. Bahwa Terdakwa sekitar pukul 21.00 WIB berpamitan untuk pulang ke Blora 

kepada kakaknya, kemudian Terdakwa kembali ke komplek Sunan Kuning 

Semarang untuk menemui Saksi l. Selanjutnya Terdakwa ngobrol dengan 

Saksi-1 di depan rumah, sekira pukul 00.30 WIB. Hari Jum'at tanggal 5 

November 1999 Terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi Polsek 

Semarang Barat karena Terdakwa dicurigai telah menghisap dan menyimpan 

obat terlarang jenis sabu-sabu dan ekstasi/inex, kemudian Terdakwa 

diserahkan ke Denpom IV /5 Semarang. 

Dari uraian di atas, Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa 

tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur 

dalam pasa1 78 ayat (1) b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang 

Narkotika. 

Motif Terdakwa melakukan tindRk pidana tersebut adalah karena sekedar 

ingin tahu dan ingin merasakan. Oditur Militer menuntut agar T erdakwa dipidana 

dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebanyak Rp. 2.000.000,00 

(duajuta rupiah). 

Tentang Tujuan dari Pemidanaan yaitu: 

Putusan hakim pengadilan militer juga berdasar pada satu pertimbangan 

yaitu bahwa tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan militer tidak 

semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah me1akukan tindak 
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pidana, tetapi juga mempunyat tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan 

dapat kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik 

sesuai dengan falsafah Panncasila dan Sapta Marga. 

Tentang Pertimbangan Hal-hal yang Memberatkan dan Meringankan yaitu: 

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan militer menjatuhkan pidana atas 

diri terdakwa dalam perkara tersebut perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal 

yang dapat memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidananya: 

Hal-hal yang Meringankan: 

Terdakwa pernah mendapat tanda jasa Satya Lencana Rasaka Dharma, 

serta Satya Lencana Kesetiaan VIII dan IX tahun. 

Hal-hal yang Memberatkan: 

1. Terdakwa pernah di jatuhi hukuman pada tahun 1998 di Sub Denpom 

Pekalongan dan Ambarawa dalam perkara curanmor. 

2. Perbutan terdakwa telah merusak citra dan nama baik kesatuan dan TNI

AD pada umumnya. 

Putusan Pengadilan 

Setelah Pengadilan Militer II -10 Semarang yang memeriksa perkara 

tindak pidana ini membaca, mendengar, memperhatikan, menimbang hal-hal yang 

berkaitan dengan tindak pidana ini selama proses persidangan berlangsung serta 

mengingat pasal 78 ayat (1) b. Undang-Undang Narkotika Nomor 22 Tahun 1997 

dan ketentuan perundang-udangan lain yang bersangkutan, Pengadilan Militer II-1 0 

Semarang MENGADILI. 

1) Menyatak~ : Terdakwa SER TV MASHUDI NRP. 534024 terbukti secara sah 

dan meyakinkan bersalah me1akukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan 

hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman", melanggar pasal 78 

ayat (1) b. Updang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika. 

2) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : 
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Pidana selama 2 (dua) tahun, menetapkan masa tahanan yang tdah dijalani 

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan denda Rp. 

2.000.000,00 (duajuta rupiah). 

3) Menetapkan bara~g-barang bukti berupa: 

a. Surat-surat 

2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris K.riminalistik 

barang bukti Urine dan serbuk dari pusat Laboratorium Forensik Polri 

Cabang Semarang No. Laboratorium 401/KNF/XI/1999 tanggal 27 

November 1999, tetap dilekatkan dalam berkas perkara. 

b. Barang-barang 

1 (satu) plastik serbuk kuning remukan ekstasi terbungkus plastik obat. 1 

(satu) set alat penghisap sabu-sabu yang terdiri dari satu pasang sedotan 

wama putih, satu sedotan wama hijau, botol plastik merk Marina, 

grenjeng rokok bebas, satu plastik obat, dirampas untuk dimusnahkan. 

4) Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 

2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah). 

5) Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.20 

2. Lingkup Peradilan Umum 

Untuk lingkungan Peradilan umum peneliti akan memaparkan kronologis 

kasus narkotika antara tahun 1999-2000 yang penelitiannya dilakukan di 

Pengadilan Negri Salatiga, adapun kronologis kasus tersebut antara lain: 

• KASUS I : Putusan Pengadilan Salatiga No. 43/ Pid. B/ 1999/PN. Sal 

Uraian Kasus serta Pertimbangan hakim dalam putusan: 

Bahwa oleh penuntut umum terdakwa di hadapkan kepersidangan dengan 

dakwaan sebagai berikut: 

Bahwa terdakwa Baharian Siagi~, pada hari sa btu tanggal 16 oktober 1999 di jalan 

Diponegoro No. 64 Salatiga, terdakwa 

20 Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor: PUT/ 31-K./ MM. ll-10/ AD/ III/2000, 
tangal 20 Maret 2000. 
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pidana, tetapi juga mempunyar tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan 

dapat kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik 

sesuai dengan falsafah Panncasila dan Sapta Marga. 

Tentang Pertimbangan Hal-hal yang Memberatkan dan Meringankan yaitu: 

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan militer menjatuhkan pidana atas 

diri terdakwa dalam perkara tersebut perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal 

yang dapat memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidananya: 

Hal-hal yang Meringankan: 

Terdakwa pemah mendapat tanda jasa Satya Lencana Rasaka Dharma, 

serta Satya Lencana Kesetiaan VIII dan IX tahun. 

Hal-hal yang Memberatkan: 

1. Terdakwa pemah di jatuhi hukuman pada tahun 1998 di Sub Denpom 

Pekalongan dan Ambarawa dalam perkara curanmor. 

2. Perbutan terdakwa telah merusak citra dan nama baik kesatuan dan TNI

AD pada umumnya. 

Putusan Pengadilan 

Setelah Pengadilan Militer II -1 0 Semarang yang memeriksa perkara 

tindak pidana ini membaca, mendengar, memperhatikan, menimbang hal-hal yang 

berkaitan dengan tindak pidana ini selama proses persidangan berlangsung serta 

mengingat pasal 78 ayat {1) b. Undang-Undang Narkotika Nomor 22 Tahun 1997 

dan ketentuan perundang-udangan lain yang bersangkutan, Pengadilan Militer II-10 

Semarang MENGADILI. 

1) Menyatakan: Terdakwa SERTU MASHUDI NRP. 534024 terbukti secara sah 

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan 

hukum menguasai Nark~tika golongan I bukan tanaman", melanggar pasal 78 

ayat (1) b. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika. 

2) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : 
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Pidana selama 2 (dua) tahun, menetapkan masa tahanan yang telah dijalani 

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan denda Rp. 

2.000.000,00 (duajuta rupiah). 

3) Menetapkan barang-barang bukti berupa : 

a. Surat-surat 

2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik 

barang bukti Urine dan serbuk dari pusat Laboratorium Forensik Polri 

Cabang Scmarang No. Laboratorium 401/K.NF/XI/1999 tanggal 27 

November 1999, tetap dilekatkan dalam berkas perkara. 

b. Barang-barang 

1 (satu) plastik serbuk kuning remukan ekstasi terbungkus plastik obat. 1 

(satu) set alat penghisap sabu-sabu yang terdiri dari satu pasang sedotan 

wama putih, satu sedotan wama hijau, botol plastik merk Marina, 

grenjeng rokok bebas, satu plastik obat, dirampas untuk dimusnahkan. 

4) Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 

2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah). 

5) Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan?0 

2. Lingkup Peradilan Umum 

Untuk lingkungan Peradilan umum peneliti akan memaparkan kronologis 

kasus narkotika antara tahun 1999-2000 yang penelitiannya di1akukan di 

Pengadilan Negri Salatiga, adapun krono1ogis kasus tersebut antara lain: 

• KASUS I: Putusan Pengadilan Salatiga No. 43/ Pid. B/1999/PN. Sal 

Uraian Kasus serta Pertimbangan hakim dalam putusan: 

Bahwa oleh penuntut umum terdakwa di hadapkan kepersidangan dengan 

dakwaan sebagai berikut : 

Bahwa terdakwa Baharian Siagian, pada hari sabtu tanggal 16 oktoberl999 dijalan 

Diponegoro No. 64 Salatiga, terdakwa 

20 Putusan Pengadilan Militer 11-10 Semarang Nom or: PUT/ 31-K/ MM. 11-10/ AD/ IIl/2000, 
tangal20 Maret 2000. 
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tanpa hak dan melawan hukum telah mempunyai dalam persediaan, menyimpan, 

memiliki atau menguasai narkotika golongan I (satu) dalam bentuk tanaman berupa 

biji ganja kering seberat 0, 126 gram yang diletakkan dalam kamar terdakwa 

sewaktu diadakan penggledahan oleh petugas. Adapun biji ganja kering tersebut 

adalah positif gaqja (narkotika golongan I) perbuatan terdakwa diatur dan diancam 

Pasal 78 ayat ( l )a UU No 22 tahun 1997. 

Menimbang bahwa majlis akan mempertimbangkan dakwaan yang 

melanggar Pasal 78 (l)a UU No. 22 tahun 1997 yang unsure-unsur pokoknya 

sebagai berikut: 

- barang siapa 

- tanpa hak dan melawan hukum 

- menanam, memelihara, merniliki, menyimpan atau menguasai 

- narkotika golongan satu dalam bentuk tanaman 

Menimbang bahwa unsur barang siapa adalah setiap orang tanpa kecuali 

sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana harus dapat mempertanggung 

jawabkannya. 

Menimbang b2hwa oleh penuntut umum dalam kasus ini menghadapkan 

terdakwa kepersidangan dengan segala identitas yang didakwa sebagai pelaku 

tindak pidana. Dengan dernikian unsur barang siapa telah terpenuhi. 

Menimbang bahwa unsur tanpa hak dan melawan hukum maksudnya 

adalah bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. 

Menimbang bahwa mengacu pada penjelasan undang-undang No 22 tahun 

1997 bahwa narkotika dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan 

atau pengembangan ilmu pengetahuan dengan izin mentri kesehatan Rl. 

Menill!bang bahwa unsur menyimpan dapat di ternui ketika saksi 

melakukan penggledahan di karnar kost JL Diponegoro No 65 Salatiga. dimana 

petugas rnelakukan perneriksaan satu persatu bungkus rokok dari sekian banyak 

bungkus rokok yang ada di rumah kost di temukan didalam bungkus rokok tersebut 

biji ganja kering di bungkus dalam plastic klip. 
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Menimbang bahwa berdasar uraian diatas majlis berpendapat unsur tanpa 

hak dan melawan hukum serta menyimpan telah terpenuhi. 

Bahwa selama pemeriksaan terdakwa dipersidangan tidak ada ditemukan 

fakta hukum yang dapat dijadikan sebagai pengecualian . 
. 

Tentang Tujuan dari Pemidanaan yaitu: 

Menimbang bahwa oleh karena itu terdakwa harus dihukum sesuai dengan kadar 

perbuatannya dengan pertimbangan secara proporsional, karena itu pemidanaan 

yang majelis akan jatuhkan kepada terdakwa adalah bukan semata-mata sebagai 

balas dendam, tapi merupakan suatu social difence melindungi masyarakat 

dengan memperbaiki kembali si-pelaku kejahatan. 

Tentang Pertimbangan Hal-hal yang Memberatkan dan Meringankan adalah: 

Bahwa sebelum majelis hakim menghukum terdakwa perlu 

mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan: 

Hal-hal yang memberatkan: 

- bahwa perbuatan terdakwa dapat merusak prilaku generasi muda kususnya 

kaum remaja 

- bahwa perbuatan terdakwa sangat bertentangan sekali dengan program 

pemerintah yang sedang gencar membrantas pelaku pengedar narkoba. 

Hal-hal yang meringankan: 

- Terdakwa masih setatus mahasiswa sementara terakhir di jurusan hokum 

UKSW dan masih ingin melanjutkan kuliahnya 

- Terdakwa masih muda usianya dan masih dapat memperbaiki kelakuannya 

apabila kembali kemasyarakat 

- T erdakwa mengaku terus terang perbuatannya. 

Besarnya pidana yang dijatuhkan dalam putusan adalah: 

Menyatakan bahwa terdakwa Baharian Siagian terbukti secara sah dan 

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hokum 

menyimpan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman 
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Menghuktun terdakwa ter:>.:·:',lt ,kngan pidana penjara selama 4 (em pat) 

tahun dan denda Rp 150. 000, subsid~r l bulan kurungan 

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa sebelum putuan 

ini berkekuatan hoktun tetap dikuran~Lm seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, 

serta memerintahkan agar terdakwa tc-:ap ditahan. 

Memerintahkan barang bukti daLun perkara ini berupa 1 plastik klip sabu~ 

sabu, 1 plastik klip biji ganja kering. -l b~Hang pipa kecil dan 39 biji plastic klip di 

rampas untuk dimusnahkan. 

Membebani terdakwa untuk mt>mbayar biaya perkara sebesar Rp 1000 

(seribu rupiah). 

KASUS II : Putusan Pengadilan Salatiga No. 72/ Pid. B/2000/ PN Sal 

Uraian Kasus serta pertimbangan hakim dalam putusan 

Bahwa terdakwa, Allagan Andrew NP, pada hari kamis 14 september 

2000, bertempat di jalan kemiri raya No. 18 Salatiga, tepatnya didalam kamar kos, 

telah teijadi pesta narkotika yang dilakukan oleh 7 orang termasuk terdakwa. tanpa 

hak dan melawan hokum memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau persediaan atau 

menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, berupa 1 (satu) plastik kecil isi 

serbuk putih (putau atau heroin) seberat kurang lebih 0,581 gram dan 4 bungkus isi 

serbuk putih (putau atau heroin) seberat 0,142 gram. Setelah pihak kepolisian 

mendapatkan laporan dari saksi selanj utnya untuk melakukan pengecekan atau 

penyelidikan terhadap informasi tersebut. Temyata betul telah teijadi pesta 

narkotika. Kemudian saksi dengan temail-temannya melakukan penggrebekan 

terhadap terdakwa dan kawan-kawannya serta menyita barang bukti berupa 4 spet 

suntik, 2 lemb~ uang kertas pecahan Rp 1000 dan Rp 10.000. berbentuk lintingan 

dan 2 lembar kertas a1umunium foil. 

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar 

Pasal 78 ayat (1) huruf b U ndang-undang No. 22 tahun 1997. 
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Menimbang bahwa untuk membuk.tik.an k.~~alahan lct-..iak.wa maka harus 

dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdak\\·a telah memenuhi 

unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya yaitu: 

tanpa hak dan melawan hukum 

memiliki, menyimpan untuk dimilik.i atau unttlk p~rs~:.'diaan atau untuk 

menguasat. 

Narkotika golongan l bukan tanaman 

Unsur memiliki menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan atau 

menguasai bahwa dari saku celana terdakwa ditemukan bungkusan kecil berisi 

serbuk putih untuk persediaan sewaktu-waktu merasa ketagihan. Maka unsur kedua 

ini telah terpenuhi 

Unsur narkotika golongan 1 bukan tanaman, bahwa serbuk putih yang 

ditemukan dalam saku celana terdakwa adalah positif heroin yang termasuk 

narkotika golongan satu bukan tanaman. Maka unsur ketiga ini telah terpenuhi. 

Menimbang bahwa sesuai pengakuan terdakwa sendiri adalah seorang 

pecandu sehingga ia memerlukan narkotika untuk mengatasi rasa ketagihan 

sewaktu-waktu tapi ia tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang 

untuk dapat memiliki narkotika golongan 1 bukan tanaman terse but. 

Menimbang bahwa majlis hakim tidak menemukan hal-hal yang 

dipakaisebagai alasan pembenar, pemaaf maupun penghapus pidana terhadap 

perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga kesalahan terdakwa melakukan 

perbuatan seperti yang tersebut dalan dakwaan telah terbukti secara sah dan 

meyakinkan dan oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi hukuman. 

Menimbang bahwa majlis hakim setuju dengan pembelaan penasehat 

hukum terda.lcwa yang intinya bahwa: 

- Terdakwa merupakan pecandu narkotika yang memerlukan rehabilitasi dengan 

pembinaan. 

- Terdakwa merupakan korban dari sindikat narkotika. 
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Tentang Tujuan dari Pemidanaan y~1itu: 

Menimbang bahwa oleh karena itu pemidaan yang majlis akan jatuhkan kepada 

terdakwa adalah bukan semata-mata sebn~~:i balas dendam, namun sudah 

dipertimbangkan memenuhi prinsip edukasi. k~.,~.:ksi, prefensi, dan represif secara 

proporsional. 

Tentang Pertimbangan hal-hal yang l\1emberntkan dan Meringankan: 

Menimbang bahwa selain hal-hal tersebut di atas perlu dipertimbangkan juga hal

hal yang meringankan yaitu: 

terdakwa mengaku bersalah masih muda, menyesal dan berkeinginan untuk 

memperbaiki dirinya sendiri dan masa· depannya dengan melanjutkan 

pendidikannya dan berjanji menjauhi narkoba selepas masa hukumannya. 

Besarnya pidana yang dijatuhkan dalam putus:m 

Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan 

melakukan perbuatan pidana tanpa hak dan melawan hukum menyimpan untuk 

dimiliki atau untuk persediaan narkotika golongan satu bukan tanaman. 

Menghukum terdakwa dengan hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan, 

serta memerintahkan agar lamanya terdakwa berada dalam tahanan sementara 

dikurangkan sepenuhnya dari lamanya hukuman tersebut dan memerintahkan 

terdakwa tetap berada dalam tahanan. 

Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1000 

(seribu rupiah) dan Memerintahkan agar barang bukti berupa: 

serbuk putau dan alat suntik atau spet dirampas untuk di musnahkan. 

Surat berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. 553/ KNF/ 

IX/ 2000 tanggal 1 september 2000 

C. ANALIS IS 

Dalam Undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang narkotika tindak pidana 

diatur dalam Pasal 78 sampai Pasal 100, tindak pi dana yang diatur dalam undang

undang tersebut merupakan suatu delik kejahatan. Sehingga bagi setiap orang yang 
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melakukan kejahatan narkotika baik aparat maupun non aparat akan mendapat 

sangsi pidana menurut ketentuan yang berlaku, oleh lingkup peradilan yang 

mengadilinya. 

Pada bagian analisis ini peneliti akan memaparkan mengenai 

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap tindak pidana 

narkotika. Dalam hal ini peneliti akan membandingkan pertimbangan hakim yang 

menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku non militer (peradilan umum) dan pelaku 

militer (peradilan militer) dengan mendasarkan pada peraturan perundang

undangan yang berlaku dan teori-teori pemidanaan. 

Adapun analisis tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Pertimbangan hakim dalam pemidanaan terdakwa kasus narkotika di 

Peradilan Militer 

Menitik beratkan pada putusan Pengadilan Militer II -10 Semarang 

No: PUT/163-K/ MM.II-10/ AD/ Xl/1999 dan putusan Pengadilan Militer II-

10 Semarang No: PUT/ 31-K/ MM 11-10/ AD/ III/2000, peneliti sependapat 

dengan apa yang dikemukakan oleh hakim militer yang menyatakan bahwa 

para pelaku tindak pidana dalam hal ini anggota militer te1ah memenuhi 

unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 78 UU No. 22 tahun 1997 

tentang narkotika yakni: barang siapa tanpa hak dan melawan hukum 

menanam, memiliki, menyimpan narkotika golongan I da1am bentuk tanaman. 

Adapun pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana di lingkup peradilan 

militer antara lain: 

a. Tujuan Pemidanaan (bisa dilihat pada putusan kasus narkotika dilingkup 

Peradilan Militer bagian menimbang haL 5) 

- tidak semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah 

me1akukan tindak pidana. 
. "' 

- untuk mendidik agar yang bersangkutan kembali kejahin' yang benar 

menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah 

Pancasila. 
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b. Hal-hal yang memberatkan dan mcringankan dalam penjatuhan pidana 

terhadap pelaku (bisa dilihat pada hal. 5) yang bunyinya sebagai berikut: 

1. Hal yang memberatkan 

- perbuatan terdakwa dapat merusak citra prajurit TNI 

- terdakwa pemah dijatuhi hukuman dalanl r.:-rkara lain 

- terdakwa telah mengetahui perbuatan terscbut dilarang malahan 

melibatkan diri dalam tindak pidana tersebut. 

2. Hal yang meringankan 

- terdakwa pemah mendapat tanda jasa selama bertugas 

- terdakwa belum pemah melakukan tindak P.idana 

Dalam kenyataannya pertimbangan Hakim Militer dalam 

menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana semata-mata di tujukan 

kepada prevensi kusus belaka. Hal ini tercantum rlalam putusan pada bagian 

menimbang di halaman 5, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang majlis 

akan jatuhkan kepada terdakwa mendasarkan pada salah satu pertimbangan 

yaitu bahwa tujuan pengadilan militer tidak semata-mata hanya memidana 

orang-orang yang bersalah melakukan tindak phiana, tapi juga mempunyai 

tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali kejalan yang 

benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah 

pancasila dan sapta marga. Tujuan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana 

narkotika di lingkup peradilan militer adalah untuk mencegah kepada anggota 

TNI atau Militer lain agar tidak melakukan kejahatan tersebut. 

Dilihat dari uraian diatas maka tujuan pemidanaan terhadap pelaku atau 

terdakwa tindak pidana narkotika di lingkup Peradilan Militer adalah 

menggunakan teori gabungan (prevensi umum dan kusus). Jadi tujuan 

pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana p.arkotika dilingkup peradilan 
""'"_,,_. 

militer, disamping untuk melakukan pembalasan fuga ditujukan agar yang 

bersangkutan (terpidana) tidak mengulangi perbuatannya dan kembali kejalan 

yang benar. 
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Dari kedua putusan kasus narkotika dilingkup P~r.hiilan Militer 

yakni putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang No PuU 163-~ MM. II-10/ 

AD/ XI/1999. dan putusan Pengadilan Militer II-10 Semarnng "\'l1 PuU 31-K/ 

MM. II-10/ AD/ III/2000. Landasan yang dipakai hakim dalam menjatuhkan 

putusan dalam kasus narkotika di lingkup anggota TNI sebagai bc'rikut: 

1. landasan mate-riel: Pasal 2 KUHP, KUHPM dan Undang-llndang No 22 

Tahun 1997 tentang narkotika 

2. Landasan formil: KUHAPM 

2. Pertimbangan hakim dalam pemidanaan terdakwa kasus narkotika di 

Pengadilan Umum 

Mendasarkan pada putusan No. 43/·Pid B/ 1999/ Pn Sal. Dan putusan 

No. 72 Pid B/ 2000/ Pn Sal. Peneliti berpendapat bahwa pelaku tindak pidana 

telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana narkotika. Sebagaimana diatur 

dalam Undang-undang No. 22 tahun 1997 Pasal 78 (1 )a yakni unsur barang 

siapa, unsur tanpa hak dan melawan hukum, unsur menanan1. memelihara, 

memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I dalam bentuk 

tanaman atau bukan tanaman. 

Menimbang bahwa oleh karena itu pemidanaan yang majelis akan 

jatuhkan pada terdakwa, dalam berkas perkara putusan narkotika lingkup 

peradilan umuma adalah sebagai berikut: 

a. Putusan No. 43/ Pid. B/ 1999/ PN-Sal. 

Majelis hakim dalam menjatuhkan pidana lebih mendasarkan 

pada teori pembalasan. Hal ini tersirat dalam berkas putusan dapat dibaca 

dari kalimat bahwa selama pemeriksaan tidak ada ditemukan fakta yang 

dapat dijadikan sebagai pengecualian perbuatan terdakwa dari hukum baik 

alasan pembenaran maupun pemaafan. Oleh karena itu terdakwa hams 

dihukum sesua;_ perbuatannya (hal. 18). sehingga pemidanaan terhadap,. : , 

terdakwa lebih cendening ke-represif (bentuk pemidanaan). · 

39 



b. Putusan No.72/ Pid. B/2000/ PN-SaL 

Majelis hakirn dalarn rnenjatuhkan pidana lebih rnendasarkan 

pada teori campuran atau gabungan. Hal ini tersirat pada berkas putusan 

hal.l8, bagian rnenirnbang yang rnenyatakan bahwa pertirnbangan hakim 

dalam rnenjattlhkan sanksi pidana kepada terdakwa tidak sernata-mala 

sebagai balas dendam dan sudah dipertirnbangkan prinsip edukasi, koreksi, 

prefensi dan represif secara proporsional. Adapun bunyi pertirnbangannya 

dalarn putusan: 

- Prinsip edukasi, dapat dibaca dari kalirnat: pernidanaan terdakwa 

diharapkan mernberi pelajaran bagi rnasyarakat, ternan-ternan 

terdakwa dan bagi diri terdakwa sendiri agar rnenyadari 

sepenuhnya ... (hal. 18) 

- Prinsip koreksi, dapat dibaca dari kalirnat: rnenirnbang bahwa ditinjau 

dari fakta-fakta dapat dikatakan terdakwalah yang rnenyediakan 

tempat dan narkoba (sarana) untuk ternan-ternannya dan dengan 

dernikian perbuatan terdakwa dapat dikatakan perbuatan terdakwa 

rnenyebabkan pengaruh negatif pada lingkungan ternan-ternannya ... 

(hal. 18) 

- Prinsip prefensi (pencegahan), dapat dibaca dari kalirnat: larnanya ia 

dalam hukuman diharapkan menjauhkan terdakwa dari pernakaian 

narkoba dan dari sindikat narkoba yang akan terus mempengaruhi 

terdakwa ... (hal. 18). 

- Prinsip represif (bentuk pemidanaan), dapat dibaca dari kalimat: 

dalam rnenjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa tidak semata-mata 

sebagai balas dendam ... (hal.l8) 

Disamping menirnbang tujuan pemi~anaan, juga rnenimbang hal-hal 

yang mernberatkan dan rneringankan sebagai berikut: 

a. Hal-hal yang membenitkan (bisa dilihat pada hal.l8 dalam berkas putusan): 

- perbuatan terdakwa dapat rnerusak prilaku generasi muda kususnya bagi 

kalangan remaja. 
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- perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yakni 

pemberantasan narkoba. 

b. Hal-hal yang meringankan (bisa dilihat pada hal.l9 dalam berkas putusan): 

- status terdakwa masih sebagai pelajar atau mahasiswa yang masih ingin 

melanjutkari 

- terdakwa masih berusia muda dan dapat memperbaiki kelakuannya 

apabila kembali di masyarakat umum 

- terdakwa mengakui dan terus terang terhadap tindakan yang 

dilakukannya. 

Mengacu pada uraian pertimbangan hakim .dalam menjatuhkan sanksi 

pidana narkotika, secara umum peneliti berpendapat pertimbangan hakim 

dalam memutus perkara narkotika dilingkup peradilan umum menganut teori 

gabungan dan teori pembalasan. Pendapat ini tampak pada putusan kasus 

narkotika No. 72/ Pid.B/2000/ PN Sal. yang menganut teori gabungan dapat 

dibaca pada hal. 18 alenia pertama di bagian menimbang yang menyatakan 

bahwa namun demikian majlis hakim berpendapat pemidanaan dijatuhkan 

harus memenuhi tujuan penegakan hukum. Sebagai tindakan edukasi, koreksi, 

prefensi dan represif baik kepada anggota masyarakat terutama bagi terdakwa 

sendiri dengan mempertimbangkan dampak dari akibat perbuatan pidana yang 

dilakukan oleh terdakwa. teori ini mendasarkan pada jalan pikiran bahwa 

pidana hendaknya didasarkan atas tujuan unsur pembalasan dan 

mempertahankan ketertiban masyarakat dengan menitik beratkan pada salah 

satu unsur tanpa menghilangkan unsur yang lain. (unsur pembalasan dan 

unsur ketertiban masyarakat) dimana dalam teori ini mengacu pada pemberian 

sanksi terhadap pelaku dan mencegah agar masyarakat umum tidak ikut 

melakukan kejahatan narkotika. Sedangkan pada putusan kasus narkotika No. 

43/ Pid.B/ 1999/ PN Sal menganut teori pembalasan hal ini dapat dibaca pada 

halaman 18 pada kaliriiat terdakwa harus dihukum sesuai perbuatannya. 

Sehingga dari kedua putusan kasus narkotika di peradilan umum tersebut 
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tidak konsisten, satu menggunakan teori pembalasan saja yang satunya lagi 

menggunakan teori gabungan. 

Landasan dan acuan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara 

atau kasus narkotika sebagai bahan pertimbangan harus memenuhi antara lain. 

1. landasan rn,ateriel: 

Undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang narkotika 

2. landasan formil: KUHAP 

Menurut peneliti dengan mengacu pada kedua perkara narkotika di 

lingkup peradilan Militer dan Peradilan Umum, maka dapat ditunjukkan 

perbedaanya tentang pertimbangan di Peradilan Militer yang tidak ada di 

Peradilan Umum sebagai berikut: 

Peradilan Mi/iter, mendasarkan pada kedua putusan perkara narkotika 

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan mempertimbangkan: 

a. Motip pelaku tindak pidana, dapat majlis uraikan sebagai berikut: 

- untuk memperoleh imbalan uang secara mudah 

- hanya sekedar ingin tahu dan merasakan 

b. Tanda penghargaan dan prestasi selama tugas menjadi anggota 

militer, yang dikemukakan oleh majlis hakim antara lain: 

tandajasa seroja selama tugas di Timor-timur 

tanda jasa satya lencana rasaka dharma 

tanda jasa satya lencana kesetiaan VIII dan IX tahun 

Peradilan umum, mendasarkan pada kedua putusan perkara narkotika 

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan secara khusus tidak 

dipertimbangkan seperti di Pen ... .liian Militer. 

J?ari hasil penelitian baik dilingkup peradilan militer dan peradilan 

umum, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku 

tindak pidana narkotika tidak mempertimbangkan jurnlah barang bukti, tetapi 

mempertimbangkan kualitas (golongan dari narkotika) dari barang bukti yang 

dimiliki oleh terdakwa tindak pi dana narkotika. 
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Adapun pertimbangan hakim mengenai kualitas barang bukti dalam 

kasus narkotika baik dilingkup peradilan umum dan militer sangat 

berpengaruh dalam penentuan penjatuhan pidana, karena kualitas barang bukti 

menentukan Pasal yang akan diterapkan dan sanksi yang akan dijatuhkan 

kepada terdakwa: 

Disamping itu apakah terdakwa melakukan pengulangan tindak pidana 

atau pemah melakukan tindak pidana lain, juga mempengaruhi pidana yang 

akan dijatuhkan oleh hakim. 
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