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  Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika  

 

Penyalahgunan narkotika adalah suatu tindak kejahatan yang melanggar aturan 

hukum, yang dapat mengancam keselamatan baik fisik maupun jiwa si pemakai 

Seperti yang kita ketahui penyalahgunaan narkotika bukan hanya masyarakat 

sipil, namun kenyataannya Oknum TNI juga terlibat penyalahgunaan narkotika. 

TNI merupakan aparatur negara yang bertugas untuk menjaga, melindungi, 

mempertahankan keamanan serta menjaga kedaulatan Negara. Penjatuhan 

sanksi pidana pokok bagi oknum TNI penyalahgunaan narkotika merujuk pada 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 127 ayat 1 menyebutkan bahwa 

orang yang menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 4 Tahun. Namun dalam Undang-Undang 

Hukum Pidana Militer (KUHPM) Pasal 6, jenis pidana tambahan yaitu 

pemecatan dari Dinas militer, penurunan pangkat dan pencabutan hak-hak 

tertentu. Dalam skripsi ini yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimanakah 

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman yang relatif ringan 

penyalahgunaan narkotika terhadap oknum TNI (Putusan Mahkamah Militer 

Perkara Nomor 49-K/PM.I-01/AD/IV/2019) dan bagaimanakah Analisis Penulis 

berdasarkan (Putusan Mahkamah Militer Perkara Nomor 49-K/PM.I-

01/AD/IV/2019). Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah 

Normatif yang bersumber dari perundang-undangan. Berdasarkan hasil Putusan 

Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh bahwa penyalahgunaan narkotika 

terhadap oknum TNI dipidana penjara 2 Tahun. Selain itu juga dijatuhkan sanksi 

pidana tambahan yaitu pemecatan dari Dinas Militer. Dasar pertimbangan hakim 

dalam meringkan sanksi terdakwa atas dasar tingkat kesalahan terdakwa, 

terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang, terdakwa merupakan 

tulang punggung keluarga, belum pernah dihukum atau residivis, sopan di depan 

persidangan, adanya penyesalan dan berjanji tidak mengulanginya. Bagi 

penegak hukum khususnya Hakim militer dalam menjatuhkan sanksi pidana 

penjara harus sesuai dengan Undang-Undang.  
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K 

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987 

 

1. Konsonan  

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 

dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi 

dengan huruf dan tanda sekaligus. 

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf 

Latin. 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf 

Latin 

Nama Huruf 

Arab 

Nama Huruf 

Latin 

Nama 

 Alῑf tidak ا

dilamba

ngkan 

tidak 

dilamba

ngkan 

 țā‟ ț te غ

(dengan 

titik di 

bawah) 

 ẓa ẓ zet ظ Bā‟ b Be ة

(dengan 

titik di 

bawah)  

 ain „ koma„ ع Tā‟ t Te د

terbalik 

(di atas)  

 Śa‟ ś es س

(dengan 

titik di 

atas) 

 Gain g Ge غ

 Fā‟ f Ef ف  Jῑm j je ج

 Hā‟ ḥ ha ح

(dengan 

titik di 

bawah) 

 Qāf q Ki ق
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 Khā‟ kh ka dan ر

ha 

 Kāf k Ka ن

 Lām l El ل Dāl d De د

 Żal Ż zet ر

(dengan 

titik di 

atas) 

 Mῑm m Em و

 Rā‟ R Er ٌ Nūn n En س

 Zai Z Zet ٔ Wau w We ص

 Sῑn S Es ِ Hā‟ h Ha ط

 Syῑn sy es dan ػ

ye 

 Hamzah „ Apostrof ء

 Șād Ș es ص

(dengan 

titik di 

bawah) 

٘ Yā‟ y Ye 

 Ḍad ḍ de ض

(dengan 

titik di 

bawah) 

    

 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

1) Vokal tunggal  

Vokal tnggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harkat, transliterasinya sebagai berikut: 
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Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 ََ  fatḥah A a 

 َِ  Kasrah I i 

 َُ  ḍammah U u 

 

2) Vokal rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, 

yaitu: 

Tanda Nama huruf Gabungan huruf Nama 

 ْ٘ َ... fatḥah dan yā‟ Ai a dan i 

 ْٔ َ... fatḥah dan wāu Au a dan u 

 

Contoh: 

 kataba- َكزَتَ   

 fa„ala- فَعَمَ   

 żukira- رُِكشَ   

َْتُ     yażhabu- َٚزْ

  su‟ila- ُعئِمَ   

ْٛفَ     kaifa- َك

لَ    ْٕ َْ  -haula 

 

3. Maddah 

 Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan 

Tanda 

Nama 

 fatḥah dan alῑf atau yā‟ Ā a dan garis di atas ...َا...َٖ

... ْ٘  kasrah dan yā‟ ῑ i dan garis di atas 

..ُ. ْٔ  ḍammah dan wāu Ū u dan garis di atas 
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Contoh: 

 qāla- لَب لَ   

 ramā- َسَيٗ  

ْٛمَ     qῑla- لِ

لُ    ْٕ  yaqūlu- َٚمُ

 

4. Tā’ marbūțah 

 Transliterasi untuk tā‟ marbūțah ada dua: 

1. Tā‟ marbūțah hidup 

tā‟ marbūțah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan 

dammah, transliterasinya adalah „t‟. 

2. Tā‟ marbūțah mati 

tā‟ marbūțah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, 

transliterasinya adalah „h‟. 

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah tā‟ marbūțah itu 

ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

َظخُاأْلَْغفَب لِ  ْٔ  rauḍ ah al-ațfāl-     َس

        -rauḍ atul ațfāl 

َسحُ  َّٕ َُ ًُ َُْٚخُا ْن ِذ ًَ  al-Madῑnah al-Munawwarah-      اَْن

        -AL-Madῑnatul-Munawwarah 

 țalḥah-     َغْهَذخُ 

 

5. Syaddah (Tasydῑd) 

Syaddah atau tasydῑd yang dalam tulisan Arab dilambangkan degan 

sebuah tanda, tanda Syaddah atau tasydῑd, dalam transliterasi ini tanda syaddah 

tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang 

diberi tanda syaddah itu. 
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Contoh: 

 rabbanā-   َسثََُّب

ل  nazzala- ََضَّ

 al-birr- انجِش  

 al-ḥajj- انذجّ 

ىَ   nu„ „ima- َُعِّ

 

6. Kata sandang 

 Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, 

yaitu ( ال ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata 

sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf 

qamariyyah. 

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama 

dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. 

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan 

sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik 

diikuti huruf syamsiyyahi maupun huruf qamariyyah, kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda 

sempang. 

Contoh: 

 ar-rajulu-   اّسُجمُ   

   ُ  as-sayyidatu-   اَعِّٛذَح

ظُ    ًْ  asy-syamsu-  اَش

 al-qalamu-    انمَهَىُ   

ْٚعُ     al-badῑ„u-   انجَِذ

 al-jalālu-  انَخالَل  
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7. Hamzah 

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. 

Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. 

Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan 

Arab berupa alif. 

Contoh: 

 ٌَ ْٔ  ta‟ khużūna- رَأ ُخزُ

ء ْٕ  ‟an-nau-     انَُّ

ْٛئ  syai‟un-     َش

 ٌَّ  inna-       إِ

 umirtu-   أُِيْشدُ 

  akala-    أََكَم 

 

8. Penulisan kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. 

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim 

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan 

maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain 

yang mengikutinya. 

Contoh: 

 ٍَ ْٛ اِصلَ ُْٛشانشَّ َخ َٕ ُٓ إََّبهلل نَ َٔ  -Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqῑn 

    -Wa innallāha lahuwa khairurrāziqῑn 

َْٛضاٌ    فَ  ًِ اْن َٕ ْٛهَ ااْنَك ْٕ فُ ْٔ أ   -Fa auf al-kaila wa al-mῑzān 

    -Fa auful-kaila wal- mῑzān 

ْٛم ُْٛى اْنَخِه َْ  Ibrāhῑm al-Khalῑl-     إْثَشا

    -Ibrāhῑmul-Khalῑl 

َْبثِْغِى هللاِ  ُيْشَعب  َٔ َْب  Bismillāhi majrahā wa mursāh-      َيْجَشا

ْٛذ هللِ َعهَٗ انُّب ِط ِدج  اْنجَ َٔ         -Wa lillāhi „ala an-nāsi ḥijju al-baiti man 

istațā„a ilahi sabῑla 
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ِّ َعجِٛاْلا  ْٛ ٍِ اْعزََطب َع إنَ  Walillāhi „alan-nāsi ḥijjul-baiti manistațā„a- َي

ilaihi sabῑlā 

9. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti 

apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk 

menuliskan huruf awal nama diri dan permualaan kalimat. Bilamana nama diri 

itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

Contoh: 

لٌ  ْٕ ذٌ إالََّسُع ًّ ب ُيَذ يا ٔا  -Wa mā Muhammadun illā rasul 

ٔا ِظَع نهَُّب ِط  ٍْٛذ  نَط ثَ ّٔ ٌَّ أ  Inna awwala baitin wuḍ i„a linnāsi-   إِ

خَ ُيجَب َسَكخا   lallażῑ bibakkata mubārakkan    نَهِّز٘ ثِجَكَّ

 ٌُ ِّ اْنمُْشأ ْٛ َِْضَل فِ ٌَ انَِز٘ أ ُشَسَيَعب ْٓ  Syahru Ramaḍān al-lażi unzila fῑh al-Qur‟ānu-  َش

  -Syahru Ramaḍ ānal-lażi unzila fῑhil qur‟ānu 

 ٍِ ْٛ جِ ًُ نَمَذَْساَُِ ثِب ألُفُِك اْن َٔ    -Wa laqad ra‟āhu bil-ufuq al-mubῑn 

     Wa laqad ra‟āhu bil-ufuqil-mubῑni 

 ٍَ ْٛ ًِ ذُ هللِ َسّةِ اْنعَب نَ ًْ  Alhamdu lillāhi rabbi al-„ālamῑn-  اْنَذ

     Alhamdu lillāhi rabbil „ālamῑn 

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 

tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan 

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital 

tidak dipergunakan. 

Contoh: 

ْٚتٌ  ْفزٌَخ لَِش َٔ ٍَ هللاِ   Nasrun minallāhi wa fatḥun qarῑb- ََْصٌشِي

ْٛعاب ًِ  Lillāhi al0amru jamῑ„an-  هللِ األْيُش َج

      Lillāhil-amru jamῑ„an 

ٍء َعِهْٛىٌ  ْٙ هللاُ ثُِكّمِ َش َٔ  -Wallāha bikulli syai„in „alῑm 
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10. Tajwid 

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 

transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu 

Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai 

dengan pedoman tajwid. 

 Catatan: 

  Modifikasi  

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa 

transliterasin seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama 

lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. 

    Contoh: Șamad Ibn Sulaimān. 

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, 

seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya 

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia tidak ditranslitersikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.  
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BAB SATU 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Penyalahgunaan narkotika adalah suatu tindak kejahatan yang melanggar 

aturan hukum, yang dapat mengancam keselamatan baik fisik maupun jiwa si 

pemakai dan juga terhadap masyarakat di sekitar sosial. Selain itu dapat 

menyebabkan rusaknya hubungan kekeluargaan, menurunkan kemampuan kerja, 

ketidakmampuan untuk membedakan antara yang baik dan buruk, perubahan 

perilaku menjadi anti sosial, merosotnya produktif kerja dan gangguan 

kesehatan.
1
 

Sebagaimana di ketahui narkotika merupakan zat atau bahan aktif yang 

bekerja pada sistem saraf otak, yang dapat menyebabkan penurunan atau 

perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan 

ketergantungan.
2
 Disatu sisi narkotika merupakan obat atau bahan yang 

bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan 

dan ilmu pengetahuan. Namun pada sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan 

bagi orang yang salah penggunaanya tanpa ada pengendalian atau pengawasan 

yang ketat. Penggunaan secara tidak teratur menurut takaran atau dosis yang 

sesuai, dapat menimbulkan bahaya fisik maupun mental bagi yang 

menggunakannya serta dapat menimbulkan ketergantungan pada dirinya 

sendiri.
3
  

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa bahwa 

penyalahgunaan narkotika hukumnya haram. Keputusan tersebut didasari atas 

                                                             
1
Ni Made Desy Dwi, Tinjauan kriminologis Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan 

Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI, Skripsi, Makassar: Fakultas Hukum Universitas 

Hasanuddin Makassar, 2017, hlm. 2.  
2
 Moh. Taufik Makarao, dkk, Tindak Pidana Narkotika, Cet. 1, (Bandung: Ghalia 

Indonesia, 2003), hlm. 6. 
3
Lisa Juliana, Narkotika, Psikotropika dan Gangguan Jiwa, (Yogjakarta: Nuha Medika, 

2013), hlm. 5.  
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dalil-dalil agama yang bersumber dari Al-Qur‟an dan Hadist. Menurt ulama, 

narkotika adalah sesuatu yang bersifat mukhaddirat (mamatikan rasa) dan 

mufattirat (membuat lemah).
4
 Selain itu narkotika juga merusak kesehatan 

jasmani, gangguan mental bahkan dapat mengancam nyawa. Maka dari 

penjelasan diatas, Ulama Indonesia sepakat bahwa penggunaan narkotika 

diharamkan dalam Hukum Islam. Dalam ayat suci Al-Qur‟an dan Hadist tidak 

disebutkan secara tegas mengenai penyalahgunaan narkotika. Namun dilihat dari 

sifatnya narkotika dapat disamakan dengan khamar, karena narkotika dengan 

khamar sama-sama mengandung zat kimia alkohol yang dapat merusak 

kesehatan manusia.
5
 Seperti Firman Allah dalam Surah Al-Maidah Ayat 90:  

   

ٌس  ْج مُ ِر ََل َْس اْْل اُب َو صَ ًَْ اْْل ُز َو ِس يْ َو الْ ُز َو ْو َخ ا الْ َو َّ ً ِ ُىا إ ٌ يَي آَه ِذ َّ ا ال هَ َيُّ َا أ ي

ىىَ  ُح لِ ُفْ ْن ت كُ َّ ل َ َع بُىٍُ ل ٌَِ ت َاْج اِى ف طَ يْ ِل الشَّ َو ْي عَ  ِه

 

Artinya:  

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, 

(berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk 

perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu 

mendapat keberuntungan”.
6
 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa narkotika adalah zat 

yang bisa menyebabkan ketidaksadaran apabila dimasukkan ke dalam tubuh si 

pemakai. Tidak hanya itu, juga terjadi hambatan pada sistem saraf otak, 

sehingga terjadi gangguan jiwa dan dapat meninggal dalam seketika.  

TNI (Tentara Nasional Indonesia) merupakan aparatur negara yang 

bertugas untuk menjaga, melindungi, mempertahankan keamanan serta menjaga 

                                                             
4
 Hanafi Ahmad, Narkotika dalam Hukum pidana Islam, (Bogor: Kharisma Ilmu, 

2016), hlm. 64.  
5
 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 87.  

6
 QS. Al-Maidah Ayat 90.  
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kedaulatan Negara, juga melaksanakan segala tanggungjawab dan kewajibannya 

terhadap negara,
7
 dan diharapkan mampu memberikan contoh kepada 

masyarakat untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan agar tidak 

melakukan penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat 

diketahui bahwa bukan hanya masyarakat sipil yang dapat terjerumus dalam 

penyalahgunaan narkotika tetapi oknum TNI juga terlibat penyalahgunaan 

narkotika. Dalam lingkungan peradilan militer, apabila oknum TNI melakukan 

tindak pidana, ia akan mengikuti hukum acara peradilan militer sebagaimana 

dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Pasal 5 ayat (1) 

tentang Peradilan Militer yang merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman 

dilingkungan angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan demi 

keamanan negara.
8
 Namun apabila dilakukan oleh warga sipil proses 

penyelesaiannya mengikuti hukum acara pidana sipil yang di atur dalam 

KUHP.
9
 Dalam proses persidangan di pengadilan militer juga terbuka untuk 

umum, sama halnya dengan pengadilan negeri kecuali dalam tindak pidana 

kesusilaan. Oleh karena itu, oknum TNI harus taat dan patuh terhadap 

ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku yaitu Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana Militer (KUHPM) dan peraturan-peraturan lainnya.
10

 

Penjatuhan sanksi pidana bagi oknum TNI penyalahgunaan narkotika 

merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 127 ayat 1 

menyebutkan bahwa orang yang menyalahgunakan narkotika golongan I bagi 

diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 Tahun”.
11

 Terdapat 

                                                             
7 http://digilib.unila.ac.id/5102/11/BAB%20II.pdf. Diakses pada tanggal 08 Februari 

2021, Pukul 09.00 WIB.    
8
 Wawancara dengan Erwanto, selaku Kepaniteraan PM.I-01 Banda Aceh, 10 Mei 

2021, Pukul 14.00 WIB. 
9
Ardyanto Imam, ddk, “Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana 

Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI”, Vol. 08, No. 02, Agustus 

2014-Januari 2015 , hlm. 4-5 
10

Moch Faisal Salam, Peradilan Militer Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 1994), 

hlm.15.  
11

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 127 ayat 1 

http://digilib.unila.ac.id/5102/11/BAB%20II.pdf
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dalam Pasal 2 KUHP yang menjelaskan bahwa ketentuan pidana dalam 

perundang-undangan Indonesia berlaku untuk setiap orang yang melakukan 

tindak pidana tanpa membedakan apakah pelaku orang biasa maupun aparat 

TNI
12

. Sesuai dalam Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) Pasal 6, 

selain dijatuhi pidana pokok juga dijatuhi pidana tambahan. Jenis pidana 

tambahan tersebut adalah pemecatan dari Dinas militer, penurunan pangkat dan 

pencabutan hak-hak tertentu dan tidak diatur dalam hukum pidana umum. Jenis 

pidana tambahan ini adalah murni bersifat kemiliteran dan sekaligus merupakan 

pemberatan pemidanaan bagi Oknum TNI.
13

 Namun sebelum menjatuhkan 

pidana tambahan tergantung pada hakim militer yang mengadili, karena hakim 

militer diberikan kebebasan dan kepercayaan penuh untuk menambahkan pidana 

tersebut atas dasar bahwa benar-benar terdakwa tidak layak untuk berdinas 

kembali sebagai anggota militer atau benar-benar tidak layak untuk tetap berada 

dalam kepangkatan yang semula.
14

 

Dalam putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh kasus 

penyalahgunaan narkotika yang terjadi pada bulan Januari Tahun 2019 

memutuskan bahwa terdakwa terbukti sah dan menyakinkan melakukan tindak 

pidana penyalahgunaan narkotika golongan 1 untuk dirinya sendiri. Majelis 

hakim menetapkan terdakwa terjerat pidana penjara selama 2 Tahun atas dasar: 

tingkat kesalahan terdakwa, terdakwa mengakui perbuatannya secara terus 

terang, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, belum pernah dihukum 

atau residivis, sopan di depan persidangan, adanya penyesalan dan berjanji tidak 

mengulanginya. Selain itu juga dijatuhkan pidana tambahan yang berupa 

pemecatan dari Dinas Militer, dikarenakan terdakwa tidak dapat dipertahankan 

dalam Dinas keprajuritan sebagai berikut: bahwa terdakwa sudah mengetahui 

                                                             
12

Pasal 2 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). 
13

Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, Hukum Acara 

Pidana, (Jakarta: Pendidikan dan Pelatihan Pembentuk Jaksa, 2019), hlm. 3.  
14

Chandra Hima Y.P, dkk, “Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana 

Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anggota Militer”, Vol. 2, No. 1, 1 Januari-April 2013, hlm. 55.  
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narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu adalah barang terlarang yang tidak boleh 

dikosumsi sembarangan bahkan sudah sering diingatkan oleh Komando Satuan 

dan adanya penyuluhan hukum dari Kumdam IM maupun dari BNNP Aceh agar 

menjauhi Narkotika. tidak hanya itu, terdakwa telah di nyatakan tidak 

mendukung program pemerintah bersama masyarakat yang sedang berupaya 

keras dalam memberantas penyalahgunaan narkotika dan terdakwa mengukai di 

persidangan berkaitan dengan perbuatan terdakwa telah mengkosumsi narkotika 

golongan 1 jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan April 2014 

dan bulan Januari 2019. Dalam putusan tersebut dapat di simpulkan bahwa 

terdakwa bukanlah dikategorikan sebagai pencandu narkotika sehingga tidak 

perlu menjalani pengobatan atau perawatan melalui rehabilitas medis.
15

 

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam 

putusan ini dengan judul “PENJATUHAN SANKSI PIDANA 

PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA TERHADAP OKNUM TNI 

(Putusan Mahkamah Militer Registrasi Perkara Nomor: 49-K/PM.I-

01/AD/IV/2019)” 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan penjelasan latar belakang permasalahan di atas, maka 

terbentuklah beberapa rumusan masalah yang dapat diangkat sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman yang 

relatif ringan penyalahgunaan narkotika terhadap oknum TNI (Putusan 

Mahkamah Militer Registrasi Nomor 49-K/PM.I-01/AD/IV/2019)? 

2. Bagaimanakah Analisis Penulis berdasarkan (Putusan Mahkamah Militer 

Registrasi Nomor 49-K/PM.I-01/AD/IV/2019)? 

                                                             
15 Putusan Pekara Nomor 49-K/PM.I-01/AD/IV/2019, hlm. 55-60.  
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C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan pada pembahasan dan perumusan masalah diatas, maka 

tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman 

yang relatif ringan penyalahgunaan narkotika terhadap Oknum TNI 

(Putusan Mahkamah Militer Nomor registrasi 49-K/PM.I-

01/AD/IV/2019). 

2. Untuk mengetahui Analisis Penulis berdasarkan (Putusan Mahkamah 

Militer Nomor registrasi 49-K/PM.I-01/AD/IV/2019). 

D. Kajian Pustaka  

Berikut ini adalah beberapa penelitian yang telah dilakukan terlebih 

dahulu yang dapat dijadikan landasan hukum sebagai penunjang penulisan 

penelitian, diantaranya sebagai berikut: 

Skripsi yang berjudul, “Sanksi Pidana Dan Upaya Penanggulangan 

Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Anggota TNI Tentara Nasional Indonesia 

Anggatan Darat (TNI-AD) Di Kodam II Sriwijaya”, yang disusun oleh Dwiadi 

Permana Syahputra.
16

Dalam skripsi ini membahas tentang apakah sanksi pidana 

terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan tindak 

pidana narkotika serta apakah upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika 

terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia Anggatan Darat (TNI-AD) di 

KODAM II Sriwijaya.  

Skripsi yang berjudul “Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang 

Dilakukan Oleh Oknum Anggota TNI”, yang disusun oleh Kasyful Aufar Al- 

                                                             
16

Dwiadi Permana Syahputra, Sanksi Pidana Dan Upaya Penanggulangan 

Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Anggota TNI Tentara Nasional Indonesia Anggatan 

Darat (TNI-AD) Di Kodam II Sriwijaya, Skripsi, Palembang: Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Palembang, 2015, hlm. 6.  
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Amin.
17

 Dalam skripsi ini membahas tentang apa faktor-faktor yang 

menyebabkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh oknum 

anggota TNI, apakah pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman bagi 

oknum anggota TNI yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika 

serta apakah hambatan dan upaya dalam penanggulan tindak pidana 

penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh oknum anggota TNI.   

Skripsi yang berjudul “Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh 

Anggota TNI”, yang disusun oleh Muhammad Ceasar.
18

 Dalam skripsi ini 

membahas tentang bagaimanakah pencegahan penyalahgunaan narkotika di 

lingkungan militer serta bagaimanakah hakim dalam memutuskan sanksi pidana 

penyalahgunaan narkotika di lingkungan militer.  

Skripsi yang berjudul, “Tinjauan kriminologis Terhadap Kejahatan 

Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI (Studi Kasus di 

Kodam VII/Wirabuana Tahun 2013-2014), yang disusun oleh Ni Made Desy 

Dwi.
19

 Dalam skripsi ini membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan 

terjadinya penyalahgunaan narkotika oleh anggota TNI dan bagaimana upaya 

untuk menanggulangi terjadinya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh 

anggota TNI.  

E. Penjelasan Istilah  

a. Sanksi Pidana 

Sanksi pidana adalah memberikan hukuman terhadap anggota atau 

perwira militer yang melakukan tindak pidana yang tidak dibenarkan 

                                                             
17

Kasyful Aufar Al- Amin, “Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang 

Dilakukan Oleh Oknum Anggota TNI”, Skripsi, Banda Aceh: Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Aceh, 2020, hlm. 5.  
18

Muhammad Ceasar, Skripsi: “Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh 

Anggota TNI”, Skripsi, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif 

Hidayatullah, 2018, hlm. 5.   
19

Ni Made Desy Dwi, Skripsi: “Tinjauan kriminologis Terhadap Kejahatan 

Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI”, Skripsi, Makassar: Fakultas 

Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2017, hlm. 4.    
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oleh KUHPM. Tujuan dijatuhnya sanksi pidana sebagai hukuman atau 

penderitaan.
20

  

b. Penyalahgunan Narkotika  

Penyalahgunaan narkotika adalah suatu tindak kejahatan yang melanggar 

aturan hukum, yang dapat mengancam keselamatan baik fisik maupun 

jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat di sekitar sosial. Selain itu 

dapat menyebabkan rusaknya hubungan kekeluargaan, menurunkan 

kemampuan kerja, ketidakmampuan untuk membedakan antara yang 

baik dan buruk, perubahan perilaku menjadi anti sosial, merosotnya 

produktif kerja dan gangguan kesehatan.
21

 

c. TNI (Tentara Nasional Indonesia) 

TNI adalah aparatur Negara yang bertugas untuk menjaga, melindungi, 

mempertahankan keamanan serta menjaga kedaulatan Negara. Dan juga 

melaksanakan segala tanggungjawab dan kewajibannya terhadap 

Negara.
22

 

d. Pengadilan Militer  

Pengadilan militer adalah pengadilan yang bertugas untuk memeriksa, 

mengadili dan memutuskan pada tingkat pertama perkara pidana dan 

sengketa Tata Usaha Militer sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 40 

Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997.  

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan 

aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna 

                                                             
20

Moch Faisal Salam, Hukum Pidana Militer Di Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 

2006), hlm. 81.  
21

Ni Made Desy Dwi, “Tinjauan kriminologis Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan 

Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI”, Skripsi, Makassar: Fakultas Hukum Universitas 

Hasanuddin Makassar, 2017, hlm. 2.  
22

http://digilib.unila.ac.id/5102/11/BAB%20II.pdf. Diakses pada tanggal 08 Februari 

2021, Pukul 09.00 WIB.   

http://digilib.unila.ac.id/5102/11/BAB%20II.pdf
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menjawab isu hukum yang dihadapi.
23

 Metode penelitian yang digunakan adalah 

penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang berfokus pada kaidah-kaidah 

atau asas-asas dalam arti hukum dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang 

bersumber dari perundang-undangan, putusan pengadilan maupun doktrin dari 

para pakar hukum terkemuka.
24

 

1. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kasus (case approach) yang bertujuan untuk mengetahui penerapan 

norma, kaidah hukum atau norma hukum yang diterapkan dalam kasus-

kasus yang telah diputuskan oleh hakim yang berwenang dalam 

memutuskan suatu perkara.
25

  

2. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif yaitu pengumpulan 

data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena 

yang terjadi, dimana sebagai kunci, analisis data bersifat kualitatif.
26

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai 

Penjatuhan Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Oknum 

TNI, dimana penelitian ini memperoleh data maupun informasi dari 

pengadilan Militer.  

3. Sumber Data  

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan sumber data yaitu: 

a. Bahan Hukum Primer  

Yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari:  

1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan 

Militer. 

                                                             
23

Peter Marzuki Mahmud, Penelitian Hukum, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 35.  
24

Bachtiar dkk, Metode Penelitian Hukum, (Banten: Umpam Press, 2019), hlm. 55.  
25 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ui Press, 1981), hlm. 10.  
26

Albi Anggito dan Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: CV. 

Jekak, 2018), hlm. 8.  
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2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang penyalahgunaan 

narkotika. 

3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.  

4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Yaitu bahan hukum yang membantu bahan hukum primer. Untuk 

mendapatkan data sekunder ini adalah dengan literatur yang 

berhubungan dengan objek penelitian seperti buku, artikel, jurnal dan 

putusan untuk melengkapi karya ilmiah ini sehingga diperoleh dari 

hasil yang valid.  

c. Bahan Hukum Tersier  

Yaitu data yang didapatkan melalui kamus dan ansiklopedia yang 

berfungsi untuk mendukung data primer dan sekunder dalam 

penelitian ini.
27

 

4. Teknik Pengumpulan Data  

Dalam pengumpulan data untuk penulisan skripsi ini, penulis 

memperoleh data melalui penelitian studi perpustakan dan waawancara. 

Adapun cara pengolaan dan penyajian data dalam penelitian ini sebagai 

berikut:  

a. Wawancara  

Wawancara merupakan suatu cara yang digunakan untuk 

memperoleh keterangan secara lisan untuk mencapai tujuan tertentu. 

Teknik wawancara yang penulis gunakan ialah berbentuk daftar 

pertanyaan guna untuk mendapatkan data yang jelas dan akurat 

tentang informasi yang menjadi fokus penulis untuk melakukan 

sebuah penelitian. Hasil dari wawancara tersebut dijadikan sebagai 

data hasil penelitian. Adapun objek atau sasaran yang penulis 

                                                             
27

Amiruddin, dkk, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2012), hlm. 30.  
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wawancara adalah Hakim, kepanitera dan Sekretariat Pengadilan 

Militer.  

b. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan oleh penulis dengan cara mengumpulkan berbagai 

dokumen-dokumen dari sumber terpercaya guna untuk memperkuat 

hasil dari penelitian ini.  

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk lebih memudahkan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis 

membuat sistematika penulisan yang akan dibagi beberapa bab yang terdiri dari: 

Bab Satu, membahas tentang pendahuluan yang mencantumkan latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, 

penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab Dua, membahas tentang tinjauan umum tentang Teori Pemidanaan. 

Bab Tiga, membahas tentang penjelasan serta Paparan Dari Hasil 

Penelitian Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika 

Terhadap Oknum TNI (Putusan Mahkamah Militer Registrasi Perkara Nomor: 

49-K/PM.I-01/AD/IV/2019) 

Bab Empat, sebagai bab terakhir dari keseluruhan pembahasan yang 

berisikan kesimpulan dan saran-saran. 
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BAB DUA 

TINJAUAN TENTANG TEORI PEMIDANAAN  
 

A. Pemidanaan Terhadap Oknum TNI Yang Menyalahgunakan Narkotika 

1. Teori Pemidanaan  

Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga 

tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Pemidanaan merupakan suatu 

proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman untuk seseorang yang telah 

melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Dengan kata lain, 

pemidanaan militer dapat dikatakan sebagai tahapan sanksi bagi pelaku 

militer dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukuman pidana militer. 

Tujuan pemidanaan militer yaitu: 

a. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegaskan 

norma hukum demi pengayoman anggota militer; 

b. Untuk melakukan pembinaan kepada tindak pidana agar menjadi 

militer yang baik, berguna dan berdisiplin; 

c. Untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh pihak pidana, 

memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam 

kesatuan maupun masyarakat;  

d. Memberikan efek jera terhadap terpidana agar dikemudian hari tidak 

melakukan kejahatan lagi. 

2. Jenis-jenis Pemidanaan  

Pada umumnya teori-teori pemidanaan dapat di bagi 3 (tiga) 

golongan, yaitu: Teori Absolut atau Teori Pembalasan (vergeldings 

theorien), teori relatif (deterrence/utilitarian), teori penggabungan 

(integrative). Namun Milier juga menggunakan ketiga teori tersebut, 

dikarenakan dalam lingkungan militer, tidak ada teori pemidanaan yang 

berlaku khusus bagi Militer. Ketiga teori tersebut berlaku secara umum. 
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1) Teori Absolut atau Teori Pembalasan (vergeldings theorien) 

Tujuan pemidanaan pada teori ini, untuk memuaskan pihak yang 

merasa dendam, baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan 

atau menjadi korban. Teori ini bersifat primitif, tetapi masih terasa 

pengaruhnya dizaman modern. Teori absolut ini meletakkan gagasan 

tentang suatu hak yang dijatuhkan kepada pelaku dengan alasan 

pertanggungjawaban atas perbuatannya dan sudah seharusnya hukuman 

tersebut dijatuhkan kepadanya. Jadi alasan pembenar pada teori ini 

merupakan terjadinya kejahatan itu sendiri.
28

 

2) Teori Relatif (deterrence/utilitarian) 

Tujuan pemidanaan pada teori ini, mempunyai tujuan yang lain dari 

tujuan pembalasan yaitu perlindungan masyarakat dan pencegah 

kejahatan baik prevensi umum maupun prevensi khusus. Prevensi 

umum diharapkan memberikan peringatan kepada masyarakat supaya 

tidak melakukan kejahatan. Sedangkan prevensi khusus adalah dengan 

adanya tujuan pemidanaan yang dijatuhkan kepadanya memberikan 

deterrence effect kepada si pelaku sehingga tidak mengulangi 

perbuatanya kembali. Dan dengan adanya pencabutan kebebasan selama 

beberapa waktu, maka masyarakat akan terhindar dari kejahatan yang 

mungkin dilakukan oleh pelaku.  

3) Teori Penggabungan (integrative) 

Teori ini merupakan gabungan dari kedua teori diatas, teori 

gabungan ini mengakui bahwa pembalasan merupakan dasar 

pembenaran dijatuhkannya pidana, dimana hanya orang yang bersalah 

yang boleh dipenjara. Pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan 

kejahatan yang dilakukan, sehingga beratnya pidana harus sesuai 

dengan beratnya kejahatan yang dilakukan. Namun seharusnya perlu 

diperhatikan bahwa penjatuhan pidana ini harus membawa manfaat 
                                                             

28
 Mahrus Ali, Dasar-dasar Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 21.  
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untuk mencapai tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat (social 

welfare).
29

 Teori gabungan ini menyatukan tujuan pemidanaan sebagai 

pembalasan dan juga untuk pencegahan. Jadi teori gabungan ini 

mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata 

tertib dalam masyarakat, dimana dapat dibedakan menjadi dua teori 

yaitu teori gabungan yang mengutamakan pembalasan yang tidak boleh 

melampaui batas apa yang perlu dan cukup dipertahankan dan teori 

gabungan ini mengutamakan perlindungan tetapi penderitaan yang 

dijatuhkan tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan. 

Dari pernyatan diatas dapat disimpulkan bahwa Hakim Pengadilan 

Militer menggunakan teori gabungan, karena tujuan pemidanaan 

bukanlah semata-mata untuk memidana orang-orang bersalah yang 

melakukan tindak pidana, tetapi 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. Dan tujuan pemidanaan bukan sekedar memberikan 

pembinaan bagi pelaku, lebih kepada menjaga keselaran antara 

kepentingan umum, kepentingan hukum dan kepentingan militer. 

Maksud dari menjaga kepentingan umum adalah melindungi 

masyarakat, harkat dan martabat sebagai manusia dari tindakan 

sewenang-wenang, menjaga kepentingan hukum adalah menjaga 

tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat agar memperoleh 

ketentraman hidup dalam bermasyarakat. Sedangkan menjaga 

kepentingan militer, TNI sebagai garda terdepan untuk 

menyelenggarakan pertahanan dan keamanan Negara.
30

 

                                                             
29

 Mahmud Mulyadi, Revitalisasi Alas Filosofi Tujuan Pemidanaan dalam Penegakan 

Hukum Pidana Indonesia, (USU: Repository, 2006), hlm. 12.  
30 Wawancara dengan Chik Syawaluddin Syah, Pangkat Letkol CHK Hakim PM.I-01 

Banda Aceh, 28 Juni 2021, Pukul 14.30 WIB. 
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3. Tindak Pidana Sipil dan Tindak Pidana Militer  

a. Tindak Pidana Sipil  

Adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang 

memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan 

diancam dengan pidana, dimana penjatuhan terhadap pelaku adalah 

demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan 

umum
31

 

b. Tindak Pidana Militer  

Adalah tinpdak pidana yang subjek hukumnya kalangan Militer dan 

sifatnya khusus untuk militer. Tindak pidana yang dapat 

dikategorikan sebagai tindak pidana militer apabila seorang militer 

melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah 

hukum militer yang berlaku. Dikatakan tindak pidana militer, karena 

keadaannya yang bersifat khusus atau suatu kepentingan militer 

menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai suatu tindak 

pidana.
32

 Pada kalangan militer, dikenal dua kategori tindak pidana 

yaitu tindak pidana militer murni dan tindak pidana militer 

campuran.  

1) Tindak Pidana Militer Murni  

Tindak pidana militer murni adalah tindakan-tindakan 

terlarang atau diharuskan. Pada prinsipnya hanya dilanggar 

oleh seorang militer karena keadaannya yang bersifat khusus 

atau karena kepentingan militer menghendaki tindakan 

tersebut ditentukan sebagai tindak pidana.  

                                                             
31 Emilia Susanti, Hukum kriminologi, (Bandar Lampung: Cv Anugerah Utama 

Raharja, 2018), hlm. 105.  
32 Herdjito, Disparitas Penjatuhan Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Desersi 

(Pusblitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat KUMDIL Mahkamah Agung, 2014), 

hlm. 39.  
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Contoh tindak pidana militer murni yaitu Kejahatan desersi 

dan Melawan atasan.   

2) Tindak Pidana Militer Campuran  

Tindak pidana militer campuran adalah tindakan-tindakan 

terlarang atau di haruskan. Pada pokoknya tindak tetapi juga 

diatur dalam KUHPM atau dalam Undang-Undang Militer 

lainnya. Hal ini karena adanya suatu kekhasan dari militer itu 

sendiri. Contoh tindak pidana militer campuran yaitu 

Narkotika, KDRT, pembunuhan dan penganiayaan.  

B. Bentuk-bentuk Perbuatan dan Ketentuan Pidana Penyalahgunaan 

Narkotika Yang Dilakukan Oleh Oknum TNI 

1. Pengertian Narkotika  

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2009 Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang 

berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesisi maupun semisintesis 

yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa 

nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.
33

 Disatu sisi narkotika 

merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau 

pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun disisi 

lain dapat menimbulkan ketergantungan bagi orang yang salah 

penggunaanya tanpa ada pengendalian atau pengawasan yang ketat. 

Penggunaan secara tidak teratur menurut takaran atau dosis yang sesuai, 

dapat menimbulkan fisik maupun mental bagi yang menggunakannya, serta 

dapat menimbulkan ketergantungan bagi diri sendiri.
34

  

                                                             
33

 Moh. Taufik Makarao, dkk, Tindak Pidana Narkotika, Cet. 1, (Bandung: Ghalia 

Indonesia, 2003), hlm. 6.  
34

 Lisa Juliana, Narkotika Psikotropika dan Gangguan Jiwa, (Yogjakarta: Nuha 

Medika, 2013), hlm. 5.  
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Dalam bahasa Inggris, narkotika disebut Narcose yang artinya obat 

bius. Secara umum narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan 

pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang yang menggunakannya, yaitu dengan 

cara memasukkan ke dalam tubuh. Istilah narkotika yang dipergunakan 

disini bukanlah “narcotics” pada farmacologie (farmasi), melainkan sama 

artinya dengan “drugs”, yaitu   sejenis   zat   yang   apabila   dipergunakan   

akan membawa efek dan pengaruh pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, 

yaitu
35

: 

a. Mempengaruhi kesadaran; 

b. Memberikan   dorongan   yang   dapat   berpengaruh   terhadap 

perilaku manusia; 

c. Pengaruh-pengaruh tersebut berupa: 

1) Penenang; 

2) Perangsangan (bukan rangsangan sex); 

3) Menimbulkan halusinasi (pemakainya     tidak     mampu 

membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan 

kesadaran waktu dan tempat). 

Menurut WHO (world Health Organization) memberikan defenisi 

bahwa narkotika adalah suatu zat yang apabila dimasukkan kedalam tubuh 

akan mempengaruhi fungsi fisik dan psikologis (kecuali makanan, air, atau 

oksigen).
36

 Sedangkan menurut Soedjono dirdjosisworo, narkotika adalah 

zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya 

dengan memasukkan kedalam tubuh. Pengaruh tersebut bisa berupa 

pembiusan, hilangnya rasa sakit, halusinasi atau timbulnya khalayan-

khalayan.
37

 

                                                             
35

 Moh. Taufik Maroko, Tindak Pidana Narkotika, (Bogor: Ghala Indonesia, 2005), 

hlm.17. 
36

 Juliana Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, Narkoba, dan Gangguan Jiwa, (Yogjakarta: 

Nuha medika, 2013), hlm. 2. 
37

 Soedjono Dirdjosisworo, Hukum Pidana Indonesia, (Alumni: Bandung, 1987), hlm.7  
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2. Jenis-jenis Narkotika 

Adapun jenis-jenis narkotika sebagai berikut: 

a. Opium (disebut sebagai candu)  

Opium berasal dari sejenis tumbuh-tumbuhan yang dinamakan 

Papaver Somniferum, bagian yang diambil yaitu buahnya. Narkotika 

jenis candu atau opium termasuk jenis depressants yang mempunyai 

pengaruh hypnotics, tranglizers dan depressants yaitu dengan meransang 

sistem saraf parasimpatis. Candu terbagi dua jenis, yaitu candu mentah 

dan matang. Candu mentah adalah adonan yang membeku seperti aspal 

lunak berwarna coklat kehitam-hitaman, aroma candu mentah 

mempunyai tekstur seperti langau yang dapat menimbulkan rasa mati 

pada lidah. Sedangkan candu matang adalah olahan dari candu mentah 

yang memiliki kadar morfin yang tinggi.  

b. Morphine 

Morphine termasuk narkotika yang membahayakan dan memiliki 

daya tinggi yang relatif cepat, apabila disalahgunakan akan dapat 

menimbulkan ketagihan phisis bagi si pemakai.  

c. Heroin  

Heroin berasal dari opium poppy (papaver somniverum), tanaman ini 

menghasilkan codein morphine dan opium. Heroin juga disebut dengan 

putau, zat ini sangat berbahaya jika dikosumsi berlebihan yang dapat 

menimbulkan mati seketika.  

d. Cocaine  

Cocaine berasal dari tumbuh-tumbuhan yang disebut eryhroxylan 

coca. Untuk memperoleh cocaine ini, yaitu dengan cara memetik daun 

coca, kemudian dikeringkan dan diolah dengan menggunakan bahan 
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kimia, sehingga serbuk cocaine dapat berwarna putih dan rasanya 

pahit.
38

 

e. Narkotika sitesis atau buatan  

Adalah sejenis narkotika yang dihasilkan melalui proses kimiawi. 

Secara farmacologie (farmasi) disebut dengan istilah Napza yang dapat 

digolongkan sebagai zat spikoatif yaitu zat yang sangat berpengaruh 

pada otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, 

pikiran, persepsi dan kesadaran si pemakai. Narkotika sintesis dapat 

dibagi menjadi 3 (tiga) bagian sesuai rekasi terhadap pemakainya, yaitu: 

1) Depressants atau depresif 

Efek yang ditimbulkan oleh zat ini adalah mengurangi kegiatan 

dari susunan saraf pusat sehingga mempermudah seseorang untuk 

tidur. Adapun obat-obat yang tergolong dalam depressants seperti 

sedative/hinotika (obat penghilang rasa sakit), tranguilizers (obat 

penenang), mandrax, Ativan mataliun dan sebagainya.  

2) Stimulants  

Adalah zat yang merangsang pada sistem saraf simpatis dan efek 

yang ditimbulkan kebalikan dengan depressants, yaitu menyebabkan 

peningkatan kesiagaan, frekuensi denyut jantung 

bertambah/berdebar, merasa lebih tahan bekerja, merasa gembira, 

sukar tidur dan tidak merasa lapar. Adapun obat-obat yang tergolong 

dalam stimulants seperti amphetamine/ectacy, meth-

amphetamine/shabu-shabu (kafein, kokain dan nikotin). Obat-obat 

ini khusus digunakan dalam jangka waktu singkat, guna mengurangi 

nafsu makan, mempercepat pertumbuhan tubuh, menaikan tekanan 

darah dan sebagainya.  

                                                             
38 Putri Aulia Rizki, “Upaya Penanggulangan Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi 

Aceh Terhadap Modus Peredaran Narkotika Ditinjau Menurut Hukum Islam”, Skripsi, Banda 

Aceh: Universitas Islam Negeri Fakultas Syari‟ah dan Hukum, 2020, hlm. 18.  
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3) Hallucinogens 

Adalah zat yang dapat menimbulkan perasaan-perasaan yang 

tidak nyata, contohnya sipemakai tidak dapat membedakan apakah 

itu nayata atau hanya angan-angan (halusinasi). Adapun obat-obat 

yang tergolongan dalam hallucinogens seperti phencylidine.  

f. Obat adiktif lain  

Adalah minuman yang mengandung alkohol seperti beer, wine, 

whisky dan sebagainya. Pencandu alkohol cenderung mengalami kurang 

gizi, dikarenakan alkohol menghalangi penyerapan sari makanan seperti 

glukosa, asam amino, asam folat, kasium dan vitamin B12. Keracunan 

alkohol dapat menimbulkan gejala muka memerah, berbicara tidak jelas, 

sempoyongan waktu berjalan karena gangguan keseimbangan dan akibat 

yang paling bahaya adalah kelainan fungsi susunan saraf pusat seperti 

neuropati yang dapat mengakibatkan koma.
39

 

g. Ganja  

Tanaman ganja adalah tanaman yang getahnya diambil dari semua 

tanaman genus cannabis termasuk biji dan buahnya sebagai bahan dasar. 

Daunnya berbentuk seperti tapak tangan bergerigi dan selalu ganjil. 

Ganja juga mengandung zat kimia yang disebiut delta 9 hidro kanabinol 

(THC) yang mempengaruhi cara melihat dan mendengar sesuatu. Yang 

dimanfaatkan dari tanaman ini adalah daun, bunga biji dan tangkainya. 

Ganja mempunyai efek pukis seperti timbulnya sensasi, perasaan 

gembira, ketawa tanpa sebab, lalai, malas, senang, banyak bicara, 

berhalusinasi, lemah daya ingat dan daya fikir dan sensitive dan 

bicaranya ngelatur. Adapun bentuk-bentuk ganja dapat dibagi dalam 5 

(lima) bentuk yaitu:  

                                                             
39 Moh. Taufik Makarao, dkk, Tindak Pidana Narkotika, Cet. 1, (Bandung: Ghalia 

Indonesia, 2003), hlm. 16. 
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1) Berbentuk rokok lintingan yang disebut reefer.  

2) Berbentuk campuran, dicampur tembakau untuk rokok.  

3) Berbentuk daun biji dan tangkai untuk rokok.  

4) Berbentuk bubuk dan damar yang dapat dihisap melalui hidung.  

5) Berbentuk damar hashish berwarna coklat kehitam-hitaman 

seperti makjum. 

h. Ekstasi  

MDMA (Methylene Dioxy Meth Amphetamine) atau yang umumnya 

dikenal sebagai ekstasi yang memiliki struktur kimia dan pengaruhnya 

mirip dengan amfetamin dan halusinogen. Ekstasi biasanya berbentuk 

tablet berwarna dengan bentuk beda-beda. Ekstasi juga bisa berbentuk 

bubuk atau kapsul. Seperi kebanyakan obat terlarang, tidak ada kontrol 

yang mengatur kekuatan dan kemurniaan salah satu jenis narkotika ini. 

Seringkali ekstasi dicampur dengan bahan-bahan berbahaya lainnya. 

Efek digunakannya zat ekstasi seperti perasaan gembira yang meluap-

luap, perasaan nyaman, rasa mual, berkeringat atau dehidrasi (kehilangan 

cairan tubuh), meningkatnya kedekatan dengan orang lain, percaya diri 

meningkat dan rasa malu berkurang, rahang mengenceng dan gigi 

bergemelutuk, kebingungan, meningkatnya kecepatan denyut jantung 

(suhu dan tekanan darah) dan pingsan atau kejang-kejang secara tiba-

tiba.
40

 

i. Metamfetamin  

Metamfetamin adalah bagian dari kelompok obat-obatan yang 

biasanya dinamakn obat perasang. Metamfetamin ini berbentuk bubuk, 

table atau Kristal seperti pecahan kaca yang digunakan dengan cara 

ditelan, dihirup, dihisap atau disuntikan.  

                                                             
40 Melyani Putri Utami, “Tujuan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika (Studi 

Kasus Putusan Negeri Makassar No. 516/Pid. Sus/2015/PN.Mks)”, Skripsi, Makassar: 

Universitas Hasanuddin Fakultas Hukum, 2016, hlm. 23-26.  
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Bagi penguna narkotika jenis ini akan mempunyai resiko yang sangat 

besar, seperti meningkat laju jantung tekanan darah tinggi, suhu badan 

berkeringat, apabila kadar dosis berlebihan akan mengalami kegelisahan, 

kepanikan dan akan mengakibatkan penyakit stroke, gagal jantung dan 

kematian.
41

 

3. Bentuk-bentuk Perbuatan Penyalahgunakan Narkotika  

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, 

terdapat 4 (empat) kategori tindakan melawan hukum yang dilarang dalam 

Undang-Undang yaitu:  

a. Kategori Pertama, yaitu perbuatan-perbuatan berupa memiliki, 

menyimpan, menguasai atau menyediakan dan prekusor narkotika; 

b. Kategori Kedua, yaitu perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, 

mengekspor atau menyalurkan dan prekusor narkotika; 

c. Kategori Ketiga, yaitu perbuatan-perbuatan berupa menawarkan 

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

jual beli, menukar atau menyarahkan dan prekusor narkotika; 

d. Kategori Keempat, yaitu perbuatan-perbuatan berupa membawa, 

mengirim, mengangkut atau mentransit dan prekusor narkotika.
42

 

 

Selain itu juga terdapat unsur-unsur dalam penyalahgunaan 

narkotika, yaitu:  

a. Unsur “setiap orang”  

Adanya subjek hukum, yang dapat dijadikan subjek hukumnya 

adalah orang.  

b. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”  

Adanya perbuatan yang dilarang, perbuatan yang dilakukan sesuai 

dengan rumusan delik, bersifat melawan hukum yaitu: 

1) Melawan hukum formal, artinya apabila perbuatan yang 

dilakukan sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang. 

                                                             
41 Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Mahasiswa dan Bahaya Narkotika, 

(Diputi Bidang Pencegahan: 2012), hlm. 12.  
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23 
 

 

2) Melawan hukum material artinya apabila perbuatan yang 

dilakukan melanggar aturan atau nilai-nilai yang hidup dalam 

masyarakat harus adanya kesalahan. Kesalahan yang dimaksud 

adalah pencelaan dari masyarakat apabila melakukan hal 

tersebut sehingga adanya hubungan batin antara pelaku dengan 

kejadian yang dinantiknya akan menimbulkan suatu akibat. 

Kesalahan dapat dibagi 2 yaitu kesengajaan/dolus atau kealpaan.  

c. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” 

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 

Pasal 112 ayat (1) tentang narkotika yang berbunyi ”setiap orang 

yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, 

menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman”.  

d. Unsur “narkotika golongan I berbentuk tanaman, golongan I bukan 

tanaman, golongan II dan golongan III”.  

Penggolongan narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 6 Ayat (1) sebagai berikut:  

1) Narkotika Golongan I 

Jenis narkotika golongan I, dapat digunakan untuk 

pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak bisa digunakan dalam 

terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi yang 

mengakibatkan tergantungan. 

2) Narkotika Golongan II  

Adalah narkotika yang berkhasiat sebagai pengobatan, dapat 

digunakan dalam terapi atau tujuan pengembagan ilmu 

pengetahuan. Narkotika jenis II mempunyai potensi tinggi yang 

mengakibatkan ketergantungan. 

3) Narkotiaka Golongan III 

Adalah narkotika yang berkhasiat sebagai pengobatan dan 

bisa digunakan dalam terapi, dan untuk pengembangan ilmu 
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pengetahuan. Golongan ini mempunyai potensi ringan sehingga 

menyebabkan ketergantugan.
43

 

4. Ketentuan Pidana Penyalahgunaan Narkotika  

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2009 BAB XV tentang ketentuan pidana Penyalahgunaan Narkotika sebagai 

berikut:  

Pasal 111   

Ayat (1)  

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, 

memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan 

Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana 

penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) 

tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus 

juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar 

rupiah). 

Ayat (2)  

Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, 

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk 

tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) 

kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan 

pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) 

tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda 

maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 

(sepertiga). 

Pasal 112 

Ayat (1)  

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, 

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan 

tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun 

dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit 

Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak 

Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). 

Ayat (2)  

Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau 

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana 

dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 

(lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda 
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maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 

(sepertiga). 

Pasal 113 

Ayat (1)  

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, 

mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, 

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling 

lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit 

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak 

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 

Ayat (2)  

Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau 

menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 

5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 

melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana 

penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun 

dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). 

Pasal 114 

Ayat (1)  

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk 

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, 

menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan 

pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) 

tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling 

sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak 

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 

Ayat (2)  

Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, 

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau 

menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 

melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman 

beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana 

penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun 

dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). 

Pasal 115  

Ayat (1)  

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, 

mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan 

pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua 
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belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan 

ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar 

rupiah). 

Ayat (2)  

Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau 

mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 

5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana 

dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 

(lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda 

maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 

(sepertiga). 

Pasal 116 

Ayat (1)  

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan 

Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika 

Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara 

paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan 

pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan 

paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 

Ayat (2)  

Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian 

Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat 

permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur 

hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 

20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). 

Pasal 117  

Ayat (1)  

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, 

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, 

dipidana dengan pidana  penjara paling singkat  3 (tiga) tahun dan paling 

lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit 

Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak 

Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).  

Ayat (2)  

Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan 

Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya 

melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling 

singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana 

denda maksimum sebagaimana dimaksud pada  ayat (1)  ditambah 1/3 

(sepertiga).  
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Pasal 118  

Ayat (1)  

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, 

mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, 

dipidana dengan pidana  penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan 

paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit 

Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak 

Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).  

Ayat (2)  

Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau 

menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku  dipidana dengan pidana 

mati, pidana penjara seumur hidup, atau  pidana penjara paling singkat 5 

(lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda 

maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  ditambah 1/3 

(sepertiga).   

Pasal 119  

Ayat (1)  

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk 

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi  perantara dalam jual beli, 

menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan 

pidana  penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua 

belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 

(delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 

(delapan miliar rupiah).                           

Ayat (2)  

Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, 

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau 

menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana 

mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 

(lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda 

maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 

(sepertiga).  

Pasal 120   

Ayat (1)  

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, 

mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, 

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling 

lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit 

Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak 

Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 
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Ayat (2)  

Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau 

mentransito Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku  dipidana dengan pidana 

penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) 

tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) ditambah 1/3 (sepertiga).  

Pasal 121  

Ayat (1)  

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan 

Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika 

Golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana 

penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) 

tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus 

juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar 

rupiah).   

Ayat (2)  

Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian 

Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat 

permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur 

hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 

20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).  

Pasal 122  

Ayat (1)  

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, 

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III, 

dipidana dengan pidana  penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling 

lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 

(empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga 

miliar rupiah).  

Ayat (2)  

Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan 

Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya 

melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling 

singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana 

denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 

(sepertiga). 

Pasal 123  

Ayat (1)  

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan  hukum memproduksi, 

mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, 
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dipidana dengan pidana  penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling 

lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit 

Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak 

Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).  

Ayat (2)  

Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau 

menyalurkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku  dipidana dengan pidana 

penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) 

tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) ditambah 1/3 (sepertiga).  

Pasal 124  

Ayat (1)  

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk 

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi  perantara dalam jual beli,  

menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan 

pidana  penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 

(sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 

(enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima 

miliar rupiah). 

Ayat (2)  

Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, 

menerima, menjadi  perantara dalam jual beli, menukar, atau 

menyerahkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku  dipidana dengan pidana 

penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) 

tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) ditambah 1/3 (sepertiga).  

Pasal 125  

Ayat (1)  

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, 

mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, dipidana  dengan 

pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) 

tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus 

juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). 

Ayat (2)  

Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau 

mentransito Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan 

pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 

(sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).  
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Pasal 126  

Ayat (1)  

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan 

Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika 

Golongan III untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana 

penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun 

dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta 

rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).  

Ayat (2)  

Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian 

Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat 

permanen, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 

(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda 

maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 

(sepertiga).  

Pasal 127 

Ayat (1)  

Setiap Penyalahguna: 

a) Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 4 (empat) tahun; 

b) Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan 

c) Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 1 (satu) tahun. 

Ayat (2)  

Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim 

wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, 

Pasal 55 dan Pasal 103 yang menyebutkan bahwa:  

Pasal 54 

Pecandu Narkotika dan korban Penyalahgunaan Narkotika wajib 

menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.   

Pasal 55  

Ayat (1)  

Orang tua atau wali dari Pecandu narkotika yang belum cukup umur 

wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit/ 

atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk 

oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan 

melalui rehabilitasi medis dan sosial.  

Ayat (2)  

Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri 

atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan 

masyarakat, rumah akit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan 
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rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan 

pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial.  

Pasal 103 

Ayat (1)  

Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat: 

a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani 

pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu 

Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana 

Narkotika;  

b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani 

pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu 

Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak 

pidana Narkotika.  

Ayat (2)   

Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu 

Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.  

Ayat (3)  

Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, 

Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan 

rehabilitasi sosial.
44

 

 

Adapun penjatuhan sanksi pidana pokok terhadap Oknum TNI yang 

melakukan tindak pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP (Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana) dan pidana tambahan terdapat dalam Pasal 6 KUHPM (Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana Militer) yaitu: 

Sanksi pidana pokok terdapat Pasal 10 KUHP yaitu: 
45

 

1. Pidana Mati  

Pasal 11 KUHP  

Pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan 

menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana 

kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana sendiri.  

  

Dengan kata lain, Pidana mati adalah sanksi pidana yang dilakukan 

oleh pihak yang ditunjuk oleh Undang-Undang (algojo) dengan cara 

                                                             
44

 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 BAB XV, Pasal 111 sampai dengan 127.  
45 Pasal 10 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).  
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menghilangkan nyawa terpidana secara paksa setelah seseorang dijatuhi 

hukuman pidana mati oleh hakim. Pidana mati ditunda jika terpidana 

sakit atau wanita sedang hamil, ini sesuai dengan ketentuan dalam 

Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan 

pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan memperhatikan kemanusia.  

2. Pidana Penjara  

Pasal 12 KUHP 

(1) Pidana penjara ialah pidana penjara seumur hidup atau selama 

waktu tertentu; 

(2) Pidana penjara selama waktu tertentu paling singkat satu hari dan 

paling lama lima belas tahun berturut-turut; 

(3) Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua 

puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya 

hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana penjara seumur 

hidup dan pidana pejara selama waktu tertentu, atau Antara pidana 

penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu, 

begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dilampaui sebab 

tambahan pidana karena perbarengan dan pengulangan;  

(4) Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh 

melebihi dua puluh tahun.  

 

Namun demikian, tujuan pidana penjara tidak hanya memberikan 

pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan dan juga memberikan 

penderitaan kepada terpidana karena telah dirampas atau dihilangkan 

kemerdekaan bergeraknya, disamping itu, juga mempunyai tujuan lain 

yaitu untuk membina dan membimbing terpidana agar dapat kembali 

menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi bangsa dan 

Negara.  

3. Pidana Kurungan  

Pasal 18 KUHP 

(1) Pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun;  

(2) Jika ada pidana yang disebabkan karena pembarengan atau 

pengulangan, pidana kurungan dapat ditambah menjadi satu tahun 

empat bulan; 

(3) Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat 

bulan.  
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Pidana kurungan adalah pidana yang lebih ringan daripada pidana 

penjara. Pidana kurungan juga merupakan suatu pidana yang berupa 

pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang 

ditempatkan di sebuah Lembaga Permasyarakatan dan wajib menataati 

semua peraturan tata tertib di dalam Lembaga Permasyarakatan.  

4. Pidana Denda  

Pasal 30 KUHP 

(1) Pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen; 

(2) Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kutungan; 

(3) Lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan 

paling lama enam bulan.  

 

Pidana denda adalah terpidana harus membayar sejumlah uang 

sebagai tanda penebus dosa atau sebagai ganti rugi terhadap tindak 

pidana yang telah dilakukan oleh terpidana. Bagi terpidana yang tidak 

mampu membayar pidana denda, maka dapat digantikan dengan pidana 

kurungan pengganti. Pidana kurungan pengantian adalah penganti pidana 

denda yang tidak dibayar oleh terpidana.
46

 

5. Pidana Tutupan 

Pidana tutupan adalah merupakan jenis pidana yang baru dalam Pasal 

10 KUHP, yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 1946 Pasal 2 tentang hukuman tutupan sebagai berikut:  

a. Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam 

dengan hukuman penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut 

dihormati, hakim boleh menjatuhkan hukuman tutupan.  

b. Peraturan dalam ayat 1 tidak berlaku jika perbuatan yang merupakan 

kejahatan atau cara melakukan perbuatan itu atau akibat dari 

perbuatan tadi adalah demikian sehingga hakim berpendapat, bahwa 

hukuman penjara lebih pada tempatnya.
47

 Maksud dari hukuman 

tutupan ini untuk mengantikan hukuman penjara. 

 

                                                             
46 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm.118.  
47 Usmi Gunadi dan Jonaedi, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana, (Jakarta: 

Kencang Prenadamedia, 2014), hlm. 70.  
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Sedangkan Sanksi Pidana tambahan yang terdapat dalam KUHP adalah 

sebagai berikut:  

1. Pencabutan beberapa hak tertentu  

Merupakan salah satu jenis dari pidana tambahan. Pencabutan hak-hak 

tertentu memiliki arti bahwa tidak semua hak terpidana akan dicabut, 

seperti hak asasi manusia, hak hidup, dan lainnya tidak dapat dicabut, 

sebab apabila semua hak dicabut maka dapat mengakibatkan kehilangan 

kesempatan hidup bagi pihak terpidana. 

Pasal 35 Ayat (1) KUHP  

(1) Hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam 

hal-hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini, atau dalam 

aturan umum lainnya ialah: 

a. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu; 

b. Hak memasuki angkatan bersenjata; 

c. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan 

berdasarkan aturan-aturan umum; 

d. Hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan 

pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu 

atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak 

sendiri; 

Pasal 38 KUHP mengenai batas waktu dari pencabutan hak, yaitu: 

(1) Jika dilakukan pencabutan hak, hakim menentukan lamanya 

pencabutan sebagai berikut: 

(2) Dalam hal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, lamanya 

pencabutan seumur hidup; 

(3) Dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana 

kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling 

banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya; 

(4) Dalam hal pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua 

tahun dan paling banyak lima tahun. 

 

2. Perampasan barang tertentu  

Ketentuan mengenai perampasan barang-barang tertentu terdapat 

dalam Pasal 39 KUHP yaitu:  

(1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan 

atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat 

dirampas;  
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(2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan 

dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan 

putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang telah ditentukan dalam 

undang-undang; 

(3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang 

diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang 

telah disita. 

3. Pengumuman putusan hakim  

Pengumuman putusan hakim diatur dalam Pasal 43 KUHP yang 

berbunyi:  

“Apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan 

berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan umum yang lainnya, 

harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya 

terpidana.” 

 

Pengumuman putusan hakim ini adalah agar masyarakat mengetahui 

tentang hukuman-hukuman apa saja yang akan dijatuhkan kepada pelaku 

yang melakukan tindak pidan tersebut.
48

  

Adapun sanksi pidana pokok terdapat Pasal 6 KUHPM:
49

  

1. Pidana Mati  

Pidana mati dilingkungan peradilan militer sama halnya dengan 

pidana mati di peradilan umum. Dalam Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 1997 Pasal 255 tentang Peradilan Militer, menentukan bahwa 

pelaksanaan pidana mati dilakukan menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku, tidak dimuka umum. Dengan kata lain, Pidana 

mati adalah perampasan nyawa secara paksa yang dilakukan oleh pihak 

yang berwenang, yang mana dikalangan militer dilakukan oleh satuan 

regu militer. Hal ini dikarenakan akibat dari perbuatan pidana yang tidak 

dibenarkan menurut hukum pidana umum maupun hukum pidana militer.  

 

                                                             
48 Nurul Kurnia, “Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Pelaku 

Penyalagunaan Narkotika (Studi Kasus di PN Sidrap Tahun 2010-2014)”, Skripsi, Makassar: 

Universitas Islam Negeri Alauddin Fakultas Syari‟ah dan Hukum, 2016, hlm. 21-23. 
49

 Pasal 6 KUHPM (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer).  
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2. Pidana Penjara  

Pasal 256 KUHPM 

(1) Pidana penjara atau kurungan dilaksanakan di Lembaga 

Pemasyarakatan Militer atau di tempat lain menurut ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Dalam hal Terpidana dipidana penjara atau kurungan dan kemudian 

dijatuhi pidana penjara atau sejenis, sebelum menjalani pidana yang 

dijatuhkan terdahulu, pidana tersebut mulai dijalankan dengan pidana 

yang dijatuhkan lebih dahulu. 

(3) Apabila Terpidana dipecat dari Dinas keprajuritan, pidana 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Lembaga 

Pemasyarakatan Umum. 

 

Penjatuhan pidana penjara terhadap terpidana militer adalah suatu 

perampasan kemerdekaan, akan tetapi pada dasarnya lebih 

mengutamakan suatu tindakan pendidikan atau pembinaan daripada 

balas dendam, selama terpidana tersebut akan diaktifkan kembali dalam 

Dinas militer setelah menjalankan hukumannya. Karena terpidana militer 

setelah menjalankan hukumannya diharapkan menjadi militer yang baik 

dan berguna, baik dari kesadaran diri sendiri maupun dari hasil tindakan 

pendidikan yang diberikan pada saat menjalankan hukumnannya.  

3. Pidana Kurungan  

Pasal 14 KUHPM  

apabila seseorang dinyatakan bersalah karena melakukan suatu kejahatan 

yang dirumuskan dalam Undang-Undang ini dan kepadanya akan 

dijatuhkan pidana penjara sebagai pidana utama yang tidak melebihi 3 

bulan, hakim berhak menentukan dengan keputusan bahwa pidan 

tersebut dijalankan sebagai pidana kurungan.  

 

Terpidana yang dijatuhkan pidana kurungan dalam peraturan 

kepenjaraan diadakan pembedaan, dimana kepada terpidana kurungan 

diberikan pekerjaan didalam Rumah Permasyarakatan dan pekerjaan 

yang diberikan lebih ringan dibandingkan dengan mereka yang 

dijatuhkan hukuman penjara.
50

 

                                                             
50

 Moch Faisal Salam, Hukum Pidana Militer Di Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 

2006), hlm. 85. 
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4. Pidana Tutupan  

Pidana tutupan adalah merupakan jenis pidana yang baru dalam Pasal 

10 KUHP, yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 1946 Pasal 2 tentang hukuman tutupan sebagai berikut:  

c. Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam 

dengan hukuman penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut 

dihormati, hakim boleh menjatuhkan hukuman tutupan.  

d. Peraturan dalam ayat 1 tidak berlaku jika perbuatan yang merupakan 

kejahatan atau cara melakukan perbuatan itu atau akibat dari 

perbuatan tadi adalah demikian sehingga hakim berpendapat, bahwa 

hukuman penjara lebih pada tempatnya.
51

 Maksud dari hukuman 

tutupan ini untuk mengantikan hukuman penjara. 

 

Sedangkan pidana tambahan yang terdapat dalam KUHPM adalah sebagai 

berikut: 

1. Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk 

memasuki angkatan bersenjata 

Maksudnya adalah jika Oknum TNI tersebut melakukan sebuah 

pelanggaran yang merugikan kehidupan baik pribadi maupun orang lain, 

maka Oknum TNI tersebut bisa saja dipecat oleh atasannya karena telah 

melakukan sebuah tindak pidana.    

2. Penurunan pangkat  

Dalam hal ini, jika salah satu Oknum TNI melakukan sebuah 

tindakan pidana penyalahgunaan narkotika bersama masyarakat sipil, 

maka TNI tersebut bisa saja diturunkan pangkatnya walaupun dia 

sebelumnya berstatus atasan yang paling tinggi.  

3. Pencabutan hak-hak 

Pencabutan hak-hak yang disebutkan dalam Pasal 35 ayat 1.  

Sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwa dalam hal ini jika salah satu 

Oknum TNI melakukan tindak pidana, maka hak-hak khusus yang 

                                                             
51 Usmi Gunadi dan Jonaedi, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana, (Jakarta: 

Kencang Prenadamedia, 2014), hlm. 70.  
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pernah diberikan kepadanya akan dicabut oleh atasannya yang 

berwenang.
52

 

Tabel 1. Perbandingan Sanksi Pidana Berdasarkan KUHP dan KUHPM 

KUHP KUHPM 

Pasal 10 KUHP  

Pidana Pokok:  

1. Pidana Mati 

2. Pidana Penjara 

3. Pidana Kurungan 

4. Pidana Denda 

5. Pidana Tutupan  

Pasal 6 KUHPM 

Pidana Utama:  

1. Pidana Mati  

2. Pidana Penjara  

3. Pidana Kurungan  

4. Pidana Tutupan  

Pidana Tambahan: 

1. Pencabutan beberapa 

hak tertentu 

2. Perampasan barang 

tertentu  

3. Pengumuman putusan 

hakim  

Pidana Tambahan: 

1. Pemecatan dari dinas Militer 

dengan atau tanpa pencabutan 

haknya untuk memasuki 

angkata bersenjata  

2. Penurunan pangkat  

3. Pencabutan hak hak 

 

Berdasarkan perbandingan sanksi pidana antara KUHP dengan KUHPM 

diatas memiliki perbedaan, hal ini disebabkan karena KUHP itu sendiri bersifat 

menyeluruh, baik itu Oknum TNI maupun masyarakat biasa umumnya juga 

akan tetap disamaratakan hukuman dan ancaman terhadap pelaku tindak pidana 

tersebut. Sedangkan dalam KUHPM itu sendiri bersifat khusus, hanya berlaku 

bagi militer yang melakukan tindak pidana saja. Meskipun diberlakukan secara 

khusus namun Oknum TNI tetap tunduk pada ketentuan umum.  

Bagi Oknum TNI yang melakukan tindak pidana diproses di peradilan 

tersendiri yaitu di Peradilan Militer, sebagaimana dicantumkan dalam Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1997 Pasal 5 ayat (1) tentang Peradilan Militer yang 

merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman dilingkungan angkatan bersenjata 

                                                             
52 Nunung Haryati, “Analisis Perbandingan Sanksi Tindak Pidana Penganiyaan 

Menurut Pasal 131 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 131 ayat 1 Jo 

Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)”, Skripsi, Banda Aceh: 

Fakultas Syariah‟ dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018, hlm 48.  
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untuk menegakkan hukum dan keadilan demi keamanan negara.
53

 Dalam proses 

persidangan di pengadilan militer juga terbuka untuk umum, sama halnya 

dengan pengadilan negeri kecuali dalam tindak pidana kesusilaan. Oleh karena 

itu, Oknum TNI harus taat dan patuh terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang 

berlaku yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan 

peraturan-peraturan lainnya.
54

 

Proses penyelesaian perkara pidana dalam lingkungn militer, memiliki 

tahap-tahap yaitu tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di depan 

pengadilan dan eksekusi. Perhatikan bagan dibawah ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Gambar 2: Proses Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Lingkungan Peradilan 

Militer) 

                                                             
53

Ardyanto Imam, ddk, “Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana 

Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI”, Vol. 08, No. 02, Agustus 

2014-Januari 2015 , hlm. 4-5 
54

Moch Faisal Salam, Peradilan Militer Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 1994), 

hlm.15.  
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1. Tahap penyidikan  

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Pasal 71 yang 

menyatakan bahwa penyidik Adalah serangkaian tindakan Penyidik 

dalam hal mencari serta mengumpulkan bukti-bukti, dengan bukti 

tersebut bisa dijadikan sebagai acuan tentang tindak pidana yang terjadi 

dan guna menemukan tersangkanya. 

Proses penyidikan suatu tindak pidana dapat berasal dari berbagai 

sumber yaitu:  

a) Laporan  

Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang 

kepada pejabat yang berwenang yang telah melakukan terjadinya 

peristiwa pidana. 

b) Pengaduan  

Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak 

yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk 

menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak 

pidana aduan yang merugikannya. 

Adapun orang yang berhak membuat pengaduan adalah:  

4) Setiap orang yang menjadi korban tindak pidana  

5) Setiap orang yang mengalami tindak pidana  

6) Setiap orang yang menyaksikan tindak pidana  

7) Setiap orang yang secara langsung mengetahui tentang 

terjadinya tindak pidana  

8) Setiap orang yang melihat dan/atau mendengar secara 

langsung tentang terjadinya tindak pidana yang dilakukan 

seseorang. 

c) Tertangkap tangan  

Adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan 

tindak pidana, atau sesudah beberapa saat tindak pidana itu 
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dilakukan. Dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak 

menangkap dan wajib menyerahkannya kepada Penyidik, kemudian 

Penyidik melakukan pemeriksaan dan tindakan lain yang diperlukan 

dalam rangka penyidikan.  

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Pasal 69 ayat (1) 

menyatakan bahwa: Penyidik adalah Atasan yang Berhak 

Menghukum (Ankum), Polisi Militer (POM) dan Oditur.  

a) Ankum  

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Pasal 74 

menyatakan bahwa Atasan yang berhak menghukum atau 

disingkat Ankum adalah atasan yang atas dasar diberi 

kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin kepada setiap 

Prajurit yang berada dibawah wewenang komandonya. Adapun 

wewenang Ankum adalah:  

- Melakukan penyidikan terhadap Prajurit bawahannya yang 

ada di bawah wewenang komandonya yang pelaksanaannya 

dilakukan oleh Penyidik 

- Menerima laporan pelaksanaan penyidikan dari Penyidik 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b atau 

huruf c yaitu Polisi Militer dan Ouditur 

- Menerima berkas perkara hasil penyidikan dari Penyidik 

- Melakukan penahanan terhadap Tersangka anggota 

bawahannya yang ada di bawah wewenang komandonya. 

b) Polisi Militer (POM) 

Adalah berwewenang untuk melaksanakan tugas 

penangkapan terhadap orang yang diduga keras melakukan tindak 

pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.  
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c) Oditur Militer  

Adalah pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak 

sebagai penuntut umum, sebagai pelaksana putusan atau 

penetapan Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau 

Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dalam perkara 

pidana, dan sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan Undang-

Undang. 

Pelaksanaan penyidikan dilakukan oleh Penyidik Polisi 

Militer atau Oditur Militer sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1997 Pasal 74 butir a tentang Peradilan 

militer. Penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap suatu 

peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana yang dilakukan 

oleh seseorang atau diduga sebagai Tersangka, mempunyai 

wewenang:  

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang 

terjadinya suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak 

pidana; 

b. Melakukan tindakan pertama pada saat dan ditempat 

kejadian; 

c. Mencari keterangan dan barang bukti;  

d. Menyuruh berhenti seseorang yang diduga sebagai 

Tersangka dan memeriksa tanda pengenalnya;  

e. Melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan 

pemeriksaan surat-surat;  

f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang; 

g. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa 

sebagai Tersangka atau Saksi;  
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h. Meminta bantuan pemeriksaan seorang ahli atau 

mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam 

hubungannya dengan pemeriksaan perkara;dan 

i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang 

bertanggung jawab.55  

Pasal 124 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Militer 

(KUHPM) menyatakan bahwa apabila hasil penyidikan belum 

cukup, Oditur militer melakukan penyidikan tambahan untuk 

melengkapi atau mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik 

disertai petunjuk tentang hal-hal yang harus dilengkapi. Dalam 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Pasal 78 tentang 

Peradilan Militer menyatakan bahwa untuk kepentingan 

penyidikan Atasan Yang Berhak Menghukum dengan surat 

keputusannya, berwenang melakukan penahanan Tersangka 

untuk paling lama dua puluh hari. Tahap penyidikan oleh 

penyidik militer dengan penyidik di peradilan umum adalah 

sama, yaitu sebagai berikut: 

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang 

terjadinya suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak 

pidana; 

b. Melakukan tindakan pertama pada saat dan di tempat 

kejadian perkara; dan  

c. Mencari keterangan dan barang bukti. 

2. Tahap penuntutan  

Tahap penuntutan dilaksanakan oleh Oditurat Militer sebagaimana 

disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 pada Pasal 1 

angka 2 tentang Ouditurat badan di lingkungan Angkatan Bersenjata 
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Republik Indonesia yang melakukan kekuasaan pemerintahan negara di 

bidang penuntutan dan penyidikan berdasarkan pelimpahan dari 

Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. 

Tugas dan kewenangan Oditurat militer dalam melakukan 

penuntutan diatur dalam Undang-Undang Nomo 31 Tahun 1997 Pasal 64 

ayat (1) yang menyebutkan bahwa untuk bertindak sabagai penuntut 

umum, sebagai pelaksana putusan atau penetapan pengadilan dalam 

lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan 

umum dalam perkara pidana, dan sebagai penyidik.  

a. Terdakwa dan Terpidana.  

Terdakwa adalah seorang yang dituntut, diperiksa dan diadili di 

sidang pengadilan. Artinya orang tersebut sedang dalam proses 

persidangan sampai dengan ada putusan yang berkekuatan 

hukum tetap. 

b. Saksi  

Yang dimaksud saksi disini adalah orang yang mengalami 

sendiri, melihat sendiri, atau mendengar sendiri adanya suatu 

tindak pidana. 

c. Ahli  

Ahli yang dimaksud adalah ahli yang sesuai dengan kemampuan 

dalam bidangnya. Kehadiran ahli jika diperlukan.  

d. Penuntut Umum  

Yaitu Oditur militer dan Oditur militer tinggi  

e. Penasihat Hukum  

Menurut Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1997, Penasihat 

hukum disediakan oleh satuan.  
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f. Hakim  

Terdiri dari Hakim militer, Hakim Militer tinggi, dan Hakim 

Tetap.Hakim bertugas mengadili yaitu memeriksa dan 

memutuskan perkara.  

g. Panitera  

Panitera bertugas membantu hakim dalam melaksanakan 

tugasnya di dalam persidangan yaitu mencatat segala kejadian 

dalam sidang. Maksudnya Panitera diberi wewenang oleh 

Undang-Undang terhadap apa yang terjadi di dalam sidang untuk 

dicatat, sehingga apabila ada banding hakim tinggal menerima 

catatan selama sidang dari panitera dalam bentuk berita acara.  

h. Ankum  

Dalam perkara pidana Ankum diberi wewenang untuk menahan 

selama 20 hari. 

i. Papera  

Papera diberi wewenang untuk:  

- Memperpanjang penahanan tersangka untuk kepentingan 

penyidikan. Papera memiliki wewenang untuk 

memperpanjang penahanan selama 30 hari setiap kali masa 

penahanan dan dapat memperpanjang masa penahanan 

sebanyak 6 kali. Papera dapat menahan tersangka selama 180 

hari. Dengan demikian jumlah maksimum tersangka dapat 

ditahan mulai dari Ankum sampai dengan Papera adalah 200 

hari.  

- Menyerahkan perkara ke pengadilan dengan Skep Papera 

(Skeppera).  

- Menutup perkara demi hukum dan/atau kepentingan umum, 

dan/atau kepentingan militer.   
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- Mengembalikan perkara kepada Ankum untuk diselesaikan 

menurut hukum disiplin (Skepkumplin). 
56

 

3. Tahap-tahap pemeriksaan didepan Persidangan   

a. Tahap pemeriksaan didepan persidangan 

1) Kaotmil/Kaotmilti berdasarkan penetapan sidang mengeluarkan 

Surat panggilan kepada Terdakwa dan para Saksi dengan 

mencantumkan waktu dan tempat sidang. Surat panggilan 

tersebut harus sudah diterima oleh Terdakwa dan para saksi 

selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang.  

2) Selanjutnya Kaotmilmenunjuk Oditur yang bersidang, dan 

menyerahkan berkas perkara beserta barang bukti kepada Oditur 

yang ditunjuk tersebut. 

3) Oditur yang ditunjuk tersebut setelah selesai membuat Surat 

dakwaan dan sudah dinyatakan sempurna maka menyerahkan 

Surat dakwaan tersebut ke Pengadilan Militer selambat-

lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai.  

4) Semenjak perkara dilimpahkan ke pengadilan militer, maka 

kewenangan penahanan beralih kepada pengadilan yang 

menangani perkara tersebut.  

b. Tahap Pelaksanaan Sidang  

Berupa tempat dan waktu yang telah ditetapkan untuk 

mengikuti proses persidangan.  

c. Tahap Pembukaan Sidang  

Sidang dilaksanakan pada hari yang telah ditentukan, untuk itu 

Hakim Ketua Majelis membuka sidang dan menyatakannya terbuka 

                                                             
56 Nunung Haryati, “Analisis Perbandingan Sanksi Tindak Pidana Penganiyaan 

Menurut Pasal 131 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 131 ayat 1 Jo 
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untuk umum, kecuali dalam perkara pidana yang mencakup masalah 

kesusilaan, rahasia militer dan/atau rahasia negara. Setelah sidang 

dibuka untuk umum, maka hakim memerintahkan Oditur supaya 

Terdakwa masuk ruangan sidang dengan pengawalan tujuannya 

adalah demi pengamanan terhadap diri Terdakwa dan supaya 

Terdakwa tidak melarikan diri. Dalam hal Terdakwa tidak ditahan 

dan tidak hadir pada hari sidang yang sudah ditetapkan, hakim ketua 

majelis meneliti apakah Terdakwa sudah dipanggil secara sah, jika 

tidak sah maka maka hakim ketua majelis menunda persidangan dan 

memerintahkan Oditur untuk memanggil Terdakwa untuk hadir 

pada sidang berikutnya. 

d. Tahap Pembacaan Surat Dakwaan dan Keberatan   

Tahap selanjutnya adalah pembacaan surat dakwaan, terhadap 

dakwaan Oditur, Terdakwa atau Penasihat Hukum berhak 

mengajukan keberatan, dan untuk selanjutnya Oditur menanggapi 

keberatan dan menyatakan pendapat atas keberatan Terdakwa atau 

Penasihat Hukum.  

e. Pemeriksaan Saksi  

Tahap selanjutnya adalah pemeriksaan saksi, Oditur 

menghadapkan Saksi-saksi kedepan Majelis Hakim. Saksi-saksi 

tersebut untuk selanjutnya diperiksa satu persatu oleh Majelis 

Hakim, untuk selanjutnya Oditur maupun Terdakwa/Penasihat 

Hukum diberi kesempatan oleh Hakim Ketua untuk mengajukan 

pertanyaan kepada saksi. Bagi saksi yang tidak dapat hadir dengan 

alasan yang sah maka Oditur dapat mengajukan permohonan kepada 

Hakim Ketua untuk membacakan Berita Acara Pemeriksaan. Selama 

pemeriksaan Oditur berhak mengajukan permintaan saksi tambahan. 

Apabila saksi yang diperiksa terdapat indikasi memberikan 
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keterangan palsu, maka Oditur dapat mengajukan permohonan 

kepada hakim ketua untuk melaporkan saksi tersebut ke Penyidik.  

f. Tahap Pemeriksaan Terdakwa 

Dalam pemeriksaan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim 

mengajukan pertanyaanpertanyaan kepada Terdakwa dan 

selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Oditur 

dan Penasihat Hukum.  

g. Tahap Pemeriksaan Barang Bukti  

Barang bukti tersebut diperiksa oleh Majelis Hakim, dan Hakim 

Ketua memperlihatkannya kepada Terdakwa dan Saksi serta 

menanyakan perihal barang bukti tersebut guna mencari kebenaran 

materil hubungan barang bukti dengan perkara untuk memperoleh 

kejelasan tentang peristiwanya.  

h. Tahap Tuntutan, Pembelaan, Replik dan Duplik  

Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Oditur untuk 

membacakan tuntutan, setelah itu hakim Ketua memberikan 

kesempatan kepada Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum untuk 

menanggapi tuntutan Oditur berupa Pembelaan. Pembelaan tersebut 

dapat dibacakan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum secara 

sendiri-sendiri atau hanya oleh Penasihat Hukum saja. Terhadap 

pembelaan dari Terdakwa atatau Penasihat Hukum, Oditur dapat 

mengajukan jawaban (replik). Selanjutnya Terdakwa atau Penasihat 

Hukum dapat mengajukan tanggapan atas jawaban Oditur (duplik). 

Setelah semua acara pemeriksaan selesai, maka hakim Ketua 

menyatakan pemeriksaan ditutup kemudian menunda sidang untuk 

memberi kesempatan kepada Majelis Hakim bermusyawarah guna 

mengambil putusan. Hakim Ketua karena jabatan atau atas 

permintaan Oditur, Terdakwa atau Penasihat Hukum dapat 
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membuka sidang sekali lagi untuk menampung fakta tambahan 

sebagai bahan musyawarah Hakim. 

i. Tahap Musyawarah Majelis Hakim  

Musyawarah didasarkan pada Surat dakwaan dan segala sesuatu 

yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang. Apabila Majelis Hakim 

berpendapat bahwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 

melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka 

Pengadilan menjatuhkan pidana. Apabila kesalahan Terdakwa atas 

perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan 

meyakinkan, maka Terdakwa diputus bebas dari segala dakwaan. 

Apabila perbuatan yang didakwakan terbukti, tetapi perbuatan itu 

tidak merupakan sesuatu tindak pidana, maka Terdakwa diputus 

lepas dari dari segala tuntutan hukum. 

j. Tahap Pengucapan Putusan Pengadilan  

Putusan Pengadilan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk 

umum. Putusan tersebut ditandatangani oleh Majelis Hakim dan 

Panitera seketika setelah putusan diucapkan. Biaya perkara 

dibebankan kepada Terdakwa jika isi putusan memidana Terdakwa, 

apabila Terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan 

hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara. Sebelum 

sidang pengadilan ditutup oleh Hakim Ketua dengan ketukan palu 3 

kali, Hakim Ketua wajib memberitahukan kepada Terdakwa dan 

Oditur tentang haknya, yaitu:  

1) Hak menerima atau menolak putusan  

Hak mempelajari putusan sebelum menerima atau menolak 

putusan, dalam tenggang waktu 7 hari setelah putusan 

diucapkan. Bila tenggang waktu lewat dan Terdakwa atau 

Oditur tidak menyatakan sikap/pendapatnya maka Terdakwa 

atau Oditur dianggap menerima.  



50 
 

 

2) Hak mengajukan banding dalam tenggang waktu 7 hari 

sesudah putusan diucapkan.  

Sedangkan proses upaya hukum di Pengadilan Militer sebagai 

berikut: 

Upaya hukum adalah hak Terdakwa atau Oditur untuk tidak 

menerima putusan pertama/Pengadilan Tingkat Pertama dan terakhir 

atau tingkat banding atau tingkat kasasi.  Peninjauan Kembali 

putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap 

serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang. Upaya 

hukum dibedakan menjadi 2 yaitu: ada yang disebut upaya hukum 

biasa dan upaya hukum luar biasa. 

1) Ada yang disebut upaya hukum biasa  

a. Banding  

Upaya hukum banding dalam Peradilan Militer adalah 

hak Terdakwa atau Oditur untuk memohon supaya putusan 

Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Militer/Pengadilan 

Militer Tinggi) diperiksa kembali oleh Pengadilan Militer 

Tingkat Banding (Pengadilan Militer Tinggi/Pengadilan 

Militer Utama). Tujuannya adalah untuk memperbaiki 

kemungkinan adanya kesalahan/kekhilafan pada putusan 

tingkat pertama. Pemohon banding adalah Terdakwa atau 

Oditur, untuk waktu memintakan banding adalah 7 hari 

sesudah putusan dijatuhkan (dalam hal Terdakwa hadir di 

persidangan) atau sesudah putusan diberitahukan kepada 

Terdakwa yang tidak hadir. Penghitungan waktu 7 hari itu 

dimulai pada hari itu juga bila Terdakwa hadir. 

b. Kasasi  

Kasasi adalah suatu alat hukum yang merupakan 

wewenang Mahkamah Agung untuk memeriksa kembali 
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putusan-putusan Pengadilan terdahulu dan ini merupakan 

peradilan terakhir. Terdakwa atau Oditur dapat mengajukan 

permohonan Kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali 

terhadap putusan bebas dari segala dakwaan. Permohonan 

kasasi ditujukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Agung 

melalui Panitera Pengadilan yang memeriksa perkara dalam 

tingkat pertama. Adapun tenggang waktu pengajuan kasasi 

adalah dalam waktu 14 hari sesudah putusan pengadilan 

yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada Terdakwa.  

2) Ada yang disebut Upaya Hukum Luar Biasa  

a. Kasasi demi kepentingan hukum  

Terhadap semua putusan yang sudah memperoleh 

kekuatan hukum tetap dari Pengadilan dapat diajukan 1 kali 

permohonan kasasi oleh Oditur Jenderal, hakikat kasasi demi 

kepentingan hukum adalah untuk memperbaiki kesalahan 

penerapan hukum yang sudah dilakukan agar tidak merugikan 

para pihak. Permohonan kasasi demi kepentingan hukum 

disampaikan secara tertulis oleh Oditur Jenderal kepada 

Mahkamah Agung melalui Panitera Peradilan yang sudah 

memutus perkara pada tingkat pertama atau pada tingkat 

pertama dan terakhir 

b. Peninjauan kembali  

Peninjauan Kembali dapat dilakukan terhadap semua 

putusan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, 

kecuali putusan bebas dari segala dakwaan atau lepas dari 

segala tuntutan hukum. Permintaan Peninjauan Kembali 
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diajukan kepada Mahkamah Agung dan hanya dapat 

dilakukan oleh Terpidana atau Ahli Warisnya saja. 
57

 

4. Pelaksanaan Putusan  

Pelaksanaan putusan di Peradilan Militer, putusan dilaksanakan oleh 

Oditur Militer. Putusan tersebut dapat berupa pidana pokok seperti 

pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan pidana tutupan dan dapat 

juga dijatuhi pidana pokok beserta pidana tambahan seperti pemecatan 

dari Dinas kemiliteran, penurunan pangkat dan pencabutan hak-hak 

tertentu. Terdakwa yang dijatuhi pidana pokok dan pidana tambahan 

berupa pemecatan dari Dinas militer. 

Berdasarkan putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, majelis 

hakim menetapkan terdakwa terjerat pidana penjara 2 Tahun, atas dasar: 

terdakwa terung terang di persidangan, terdakwa menyesal dan berjanji 

tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan terdakwa sebagai tulang 

punggung terhada keluarganya (istri dan anaknya). Selain itu juga 

dijatuhkan pidana tambahan yang berupa pemecatan dari Dinas Militer, 

dikarenakan terdakwa tidak dapat dipertahankan dalam dinas 

keprajuritan sebagai berikut: bahwa terdakwa sudah mengetahui 

narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu adalah barang terlarang yang tidak 

boleh di kosumsi sembarangan, bahkan sudah sering diingatkan oleh 

Komando satuan dan adanya penyuluhan hukum dari Kumdam IM dari 

BNNP Aceh agar menjauhi narkotika. Tidak hanya itu, terdakwa telah di 

nyatakan tidak mendukung program pemerintah bersama masyarakat 

yang sedang berusaha keras dalam memberantas penyalahgunaan 

narkotika dan terdakwa mengakui di persidangan bahwa terdakwa telah 
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mengkosumsi narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) 

kali yaitu pada bulan April 2014 dan bulan Januari 2019.
58

 Sebelum 

menjatuhkan pidana tambahan tergantung hakim militer yang mengadili, 

karena hakim diberikan kebebasan dan kepercayaan penuh untuk 

menambahkan pidana tersebut atas dasar bahwa benar-benar terdakwa 

tidak layak untuk berdinas kembali sebagai anggota militer atau benar-

benar tidak layak tetap berada dalam kepangkatan semula.
59
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 Wawancara dengan Chik Syawaluddin Syah, selaku Hakim PM.I-01 Banda Aceh, 28 

Juni 2021, Pukul 15.00 WIB.  
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BAB TIGA 

SANKSI PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA 

TERHADAP OKNUM TNI  
 

A. Gambaran Umum tentang Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh 

1. Sejarah Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh  

Tentara Nasional Indonesia (TNI) lahir dalam keadaan atau situasi 

susah (sengsara/ dalam keadaan perang) dalam memperjuangkan bangsa 

Indonesia mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Belanda yang 

berkeinginan keras untuk menjajah Indonesia kembali melalui kekerasan 

senjata. TNI merupakan perkembangan organisasi yang berawal dari Badan 

Keamanan Rakyat (BKR). Selanjutnya pada tanggal 5 oktober 1945 menjadi 

Tentara Keamanan Rakyat (TKR), dan untuk memperbaiki susunan yang 

sesuai dengan dasar militer internasional, dan diubah menjadi Tentara 

Republik Indonesia (TRI). 

Pada saat perkembangan selanjutnya usaha pemerintah untuk 

menyempurnakan tentara kebangsaan terus berjalan, seraya bertempur dan 

berjuang untuk tegaknya kedaulatan dan kemerdekaan bangsa. Untuk 

menyatukan dua kekuatan bersenjata yaitu TRI sebagai tentara regular dan 

badan-badan perjuangan rakyat, maka pada tanggal 3 Juni 1947 Presiden 

mengesahkan dengan resmi berdirinya Tentara Nasional Indonesia (TNI). 

Dan pada saat kritis selama Perang Kemerdekaan (1945-1949), TNI berhasil 

mewujudkan dirinya sebagai tentara rakyat, tentara revolusi, dan tentara 

nasional. Sebagai kekuatan yang baru lahir, seterusnya TNI menata dirinya, 

dan pada waktu yang bersamaan TNI harus menghadapi berbagai tantangan 

baik dari dalam maupun dari luar negeri.  

a. Dari dalam negeri, TNI menghadapi rongrongan-rongrongan baik 

yag berdimensi politik yang bersumber dari komunis yang ingin 

menempatkan TNI dibawah pengaruh mereka melalui Pendidikan 



55 
 

 

Politik Tentara (Pepolit), badan pelaksana dari Kementrian 

pertahanan yang bertugas menampung laskar-laskar yang semula 

didirikan oleh partai-partai politik (biro perjuangan), dan TNI 

masyarakat. Dan tantangan dari dalam negeri yang berdimensi 

militer yaitu TNI menghadapi pergolakan bersenjata di beberapa 

daerah dan pemberontakan PKI di Madiun serta Darul Ihsan (DI) di 

Jawa Barat yang dapat mengancam integritas nasional.  

b. Dari luar negeri yaitu TNI dua kali menghadapi Agresi Militer 

Belanda yang memiliki organisasi dan persenjataan yang lebih 

modern. 

TNI menyadari bahwasanya dengan keterbatasan dalam menghadapi 

Agresi Belanda, maka bangsa Indonesia melaksanakan Perang Rakyat 

Semesta dimana segenap kekuatan TNI dan masyarakat serta sumber daya 

nasional dihimpun untuk menghadapi agresi tersebut. Dengan demikian, 

integritas dan eksistensi NKRI telah dapat dipertahankan oleh kekuatas TNI 

bersama rakyat. Sesuai dengan keputusan Konverensi Meja Bundar (KMB), 

pada akhir tahun 1949 dibentuk Republik Indonesia Serikat (RIS). Dan 

dibentuk pula Angkatan Perang RIS (APRIS) yang merupakan gabungan 

TNI dan KNIL dengan TNI sebagai intinya. Pada bulan Agustus 1950 RIS 

dibubarkan dan Indonesia kembali dengan bentuk Negara Kesatuan. Dan 

APRIS diganti menjadi Angkatan Perang RI (APRI). 

Sistem demokrasi parlementer yang dianut pemerintah pada periode 

1950-1959, mempengaruhi kehidupan TNI. Karena adanya campur tangan 

dari orang-orang yang bergerak dalam bidang politik (politisi) yang terlalu 

jauh dalam masalah intern TNI mendorong terjadinya peristiwa 17 Oktober 

1952 yang mengakibatkan adanya kekecewaan dilingkungan TNI AD. Di 

sisi lain, campur tangan itu mendorong TNI untuk terjun dalam kegiatan 

politik dengan mendirikan partai politik yaitu ikatan Pendukung 

Kemerdekaan Indonesia (IP-KI) yang ikut dalam pemilihan umum tahun 
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1955. Periode yang disebut periode Demokrasi Liberal ini juga terjadi 

berbagai pemberontakan dalam negeri. Pada tahun 1950 sebagian anggota 

KNIL melancarkan pemberontakan di Bandung (pemberontakan Angkatan 

Perang Ratu Adil/APRA), di Makassar Pemberontakan Andi Aziz, dan di 

Maluku pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS), dan lainnya dan 

semua dituntaskan oleh TNI bersama kekuatan komponen lainnya. 

Upaya untuk menyatukan organisasi Angkatan Perang dan Kepolisian 

Negara menjadi organisasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia 

(ABRI) pada tahun 1962 yang merupakan bagian penting dari sejarah TNI 

pada periode 60. Dan pada saat PKI semakin gencar dalam membawa 

pengaruh ke dalam kehidupan bangsa Indonesia dan memuncak melalui 

kudeta terhadap pemerintah yang sah oleh G30S/PKI, mengakibatkan bansa 

Indonesia dalam situasi yang kritis dan TNI berhasil mengatasi situasi 

tersebut.  

Tugas pokok TNI dibagi menjadi 2 yaitu operasi militer untuk perang 

dan operasi militer selain perang yang meliputi operasi mengatasi gerakan 

separatis bersenjata, mengatasi pemberontakan bersenjata, mengatasi aksi 

terorisme, mengamankan wilayah perbatasan, mengamankan objek vital 

nasional yang bersifat strategis, melaksanakan tugas perdamaian dunia 

sesuai dengan kebijakan politik luar negeri, mengamankan Presiden dan 

Wakil Presiden beserta keluarganya, memberdayakan wilayah pertahanan 

dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan 

semesta, membantu tugas pemerintahan di daerah, membantu Kepolisian 

NRI dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur 

dalam undang-undang, dan lain sebagainya.  

Sementara dalam bidang reformasi internal, TNI hingga saat ini masih 

terus melaksanakan reformasi internalnya sesuai dengan tuntutan reformasi 

nasional. TNI tetap dalam komitmennya menjaga agar reformasi internal 
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dapat mencapai sasaran yang diinginkan dalam mewujudkan Indonesia 

yang lebih baik lagi dimasa yang akan datang agar tetap tegaknya NRI.
60

 

2. Visi dan Misi Pengadilan Militer  

Visi:  

“Mewujudkan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Yang Agung”.   

Misi:  

a. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan. 

b. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari 

keadilan. 

c. Meningkatkan Kualitas kepemimpinan Bandan Peradilan. 

d. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Banda peradilan.
61

 

3. Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer  

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh memiliki tugas pokok dari 

fungsi yaitu memeriksa dan memutus perkara pada tingkat pertama terhadap 

perkara pidana yang dilakukan oleh Oknum TNI, dimana terdakwa yang 

berpangkat Kapten ke bawah, Pengadilan Militer membatasinya hal ini 

menunjukkan ada aturan khusus yang mengatur tentang kepangkatan. 

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 

Pasal 40 tentang Peradilan Militer.  

Pengadilan Militer memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama 

perkara pidana yang Terdakwanya adalah: 

a. Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah; 

b. Mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 huruf b dan 

huruf c yang Terdakwanya"termasuk tingkat kepangkatan" Kapten 

ke bawah; dan 

c. Mereka yang berdasarkan Pasal 9 angka 1 huruf d harus diadili oleh 

Pengadilan Militer. 

 

                                                             
60

 https://tniad.mil.id/sejarah/, tentang sejarah TNI, diakses pada tanggal 12 Juni 2021 

Pukul 09.00 WIB. 
61

 http://dilmil.aceh.go.id/visi-misi. Diakses pada tanggal 29 Mei 2021, Pukul 21.00 

WIB.  

https://tniad.mil.id/sejarah/
http://dilmil.aceh.go.id/visi-misi
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Dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut, Pengadilan Militer I-01 

Banda Aceh mempunyai fungsi sebagai berikut:  

a. Memberikan pelayanan teknis yudisial dan administrasi kepaniteraan 

kepada para pencari keadilan pada tingkat pertama.  

b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara yang 

dimintakan upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan 

grasi serta administrasi peradilan lainnya bagi pencari keadilan. 

c. Memberikan pelayanan administrasi umum, administrasi 

kepegawaian dan keuangan serta meningkatkan kemampuan di 

bidang TI, kepada semua unsur pejabat maupun staf di pengadilan 

Militer I-01 Banda Aceh.  

d. Memberika pelayanan hukum administrasi yang berkeadilan kepada 

pencari keadilan sesuai dengan kebutuhan mereka dan telah diatur 

dalam Undang-Undang maupun peraturan lainnya.
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62 http://dilmil-aceh.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi. Diakses pada tanggal 29 Mei 2021, 

Pukul 21.30 WIB.  

http://dilmil-aceh.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi
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4. Struktur Organisasi Pengadilan Militer  

 

(Gambar 1: Struktur Organisasi Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh) 
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B. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman yang relatif ringan 

penyalahgunaan narkotika terhadap oknum TNI (Putusan Mahkamah 

Militer Registrasi Nomor 49-K/PM.I-01/AD/IV/2019 

1. Kronologi Kasus  

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah memeriksa dan mengadili 

perkara pidana pada tingkat pertama. Berdasarkan Putusan Pengadilan 

Militer Perkara Nomor 49-K/PM.I-01/AD/IV/2019,sebagaimana tercantum 

di bawah ini:  

1. Nama lengkap   : HB 

2. Pangkat/NRP   : Serka/21020043361182 

3. Jabatan    : Babinsa Koramil 11/Sta 

4. Kesatuan    : Kodim 0103/Aceh Utara  

5. Tempat, tanggal lahir  : Bandung, 23 November 1982 

6. Jenis kelamin   : Laki-laki 

7. Kewarnegaraan  : Indonesia 

8. Agama   : Islam 

Sesuai dengan kronologis kejadian yang telah dicantumkan dalam 

putusan Pengadilan Militer bahwa terdakwa yang berinisial “HB” pada hari 

Minggu tanggal 06 Januari 2019 Pukul 12.00 WIB, bertemu dengan Saudara 

yang berinisial “B” di Kedai Kopi Hawalom di Jln. Panglateh Ds. Simpang 

Empat Kec. Banda Sakti Kota Lhoksumawe, dalam pertemuan tersebut 

terdakwa mengatakan kepada Saudara “B”, Saya ada uang seratus ribu, 

tolong carikan sabu-sabu” saudara “B” menjawab “Ya sudah biar saya 

carikan, abang tunggu aja disini”, setelah itu saudara Bogem pergi untuk 

membeli sabu-sabu yang diminta oleh terdakwa. Pada pukul 13.30 WIB 

saudara “B” kembali ke warung Kopi Hawalom dengan membawa 1 (satu) 

paket kecil yang berisi sabu-sabu. Kemudian terdakwa bersaudara saudara 

Bogem pergi bersama-sama ke rumah saudara Bogem di Jln. Sumur Bor Ds. 

Simpang Empat Kec. Banda Sakti Kota Lhoksumawe untuk mengkosumsi 



61 
 

 

sabu-sabu. Kemudian saudara Bogem membuat alat hisap sabu-sabu/bong 

dari botol air mineral dan pada tutup botol di buat 2 (dua) buah lubang yang 

masing-masing lubang dimasukkan pipet/sedotan dan pada salah satu ujung 

pipet/sedotan dimasukkan kaca pirek yang berisi sabu-sabu. Setelah selesai 

membuat bong tersebut, selanjutnya terdakwa bersama saudara Bogem 

mengkosumsi sabu-sabu tersebut secara bergantian dengan cara memegang 

bong dan membakar kaca pirek yang berisi sabu dan hasil pembakaran sabu-

sabu tersebut dihisap menggunakan sedotan hingga sabu-sabu tersebut 

dihisap. 

Pada hari Rabu Tanggal 09 Januari 2019, Pukul 19.00 WIB terdakwa 

ditemani isterinya menghadap ke rumah dinas Kapten Inf Syamsul Hamdani 

(sanksi 1) di Asrama Hagu Korem 011/LW, kemudian Kapten Inf Syamsul 

Hamdani membawa terdakwa dengan menggunakan sepeda motor ke kantor 

Staf Intel Kodim. Tiba di ruang Staf Intel Kodim 0103/Aut lalu saksi 1 

melaporkan terdakwa kepada Dandim 0103/Aut karena terdakwa sudah 3 

(tiga) hari tidak masuk dinas. Selanjutnya Dandim 0103/Aut (sanksi 2) 

memerintahkan untuk dilakukan pemeriksaan tes urine terhadap terdakwa 

dengan menggunakan alat merk Monotes. Lebih kurang 1 (satu) menit 

kemudian sanksi 2 mengambil alat tes urine terdakwa dan memperlihatkan 

kepada sanksi 1 serta terdakwa yang hasil tes urinenya dinyatakan positif.
63

 

Pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 Pukul 01.30 WIB terdakkwa 

dibawakan ke UPTD Balai Labotarium Kesehatan Dinas Kesehatan 

Pemerintah Aceh dikota Banda Aceh untuk dilaksanakan pemeriksaan ulang 

terhadap urine terdakwa. Petugas UPTD memberikan 1 (satu) buah tabung 

berukuran kecil berbentuk bulat panjang, berwarna bening kepada terdakwa 

untuk menampung urine. Selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar mandi 

yang ada di UPTD untuk menampung urinenya dengan disanksikan oleh 

                                                             
63 Putusan Perkara Nomor 49-K/PM.I-01/AD/IV/2019, hlm. 8-9.   
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3orang  sanksi. Kemudian petugas UPTD melakukan pemeriksaan test urine 

terdakwa baik yang dibawa oleh anggota Kodim 0103/Aceh Utara maupun 

yang diambil di UPTD dengan menggunakan Rapid test merk VCare dengan 

hasil urine terdakwa menunjukkan positif.   

a. Tuntutan Oditur Militer  

Dalam perkara ini terdakwa di dakwa oleh penuntut umum 

(Oditur Militer) dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI 

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Maka dari itu Oditur 

Militer memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi:  

a. Pidana Pokok   : Penjara selama 2 (dua) Tahun  

b. Pidana Tambahan   : Dipecat dari Dinas Militer  

Dengan menetapkan barang bukti berupa:  

a. Barang-barang  

1) (satu) bahan alat test urine merk Monotes Multi Panel 5 In 

1 (AMP/THC/MOP/COC/MET) LOT: D4807265. 

2) 1 (satu) buah alat test Urine merk VCARE KODE MET 

Rapid TEST CASSETE CASSETE (URINE) LOT: 

MET17040014. 

3) 1 (satu) buah alat test urine merk RightSign KODE AMP 

Rapid TEST CASSETE (URINE) (1000ng/ml) DAM-C11 

LOT: AMP180300007.  

b. Surat-surat  

1) 1(satu) lembar Surat hasil tes urine Nomor 

4.55/04/BLK/I/2019 tanggal 10 Januari 2019, dari Dinas 

Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda 

Aceh atas nama berinisial “H”.  

b. Amar Putusan Pengadilan Militer  

Adapun dalam hal putusan Majelis Hakim, terdakwa “HB” 

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 
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pidana, yaitu “Tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan 

Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”. Yang kemudian pada 

akhirnya terdakwa Muliady di pidana dengan ketentuan:  

a. Pidana pokok : Penjara selama 2 (dua) Tahun 

  Menetapkan selama Terdakwa berada dalam 

tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari 

pidana yang dijatuhkan.  

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer  

Dengan alat bukti yang sama yang menjadi 

acuan Majelis Hakim. 

2. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman  

Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 8 Ayat (2) 

tentang kekuasaan kehakiman disebutkan bahwa dalam mempertimbangkan 

berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik 

dan jahat dari terdakwa. Dasar pertimbangan hakim memberikan hukuman 

yang relatif ringan bagi Oknum TNI yang melakukan tindak pidana 

penyalahgunaan narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu pada perkara Nomor 

49-K/PM.I-01/AD/IV/2019, yang terbukti sah melakukan tindak pidan 

penyalahgunaan narkotika. sebagai diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2009 Pasal 127 Ayat (1) adalah “Setiap penyalahgunaan Narkotika 

golongan 1 bagi dirinya sendiri dipidana penjara 4 Tahun”.  

Namun secara rinci dapat dikatakan bahwa ada beberapa dasar 

pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman yang relatif ringan 

kepada terdakwa yaitu:  

a. Kesalahan Terdakwa  

Terdakwa terbukti sah melakukan tindak pidana penyalahgunaan 

narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu. Terdakwa melakukan tindak 

pidana penyalahgunaan narkotika dikarena untuk mengerjakan tugas 

Dukops Babinsa agar badan fit dan tidak mengantuk, terdakwa 
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merasa lebih semangat untuk berkerja dan berhalusinasi. Ketentuan 

pidana terhadap penyalahgunaan narkotika diatur dalam Undang-

Undang Nomor 35 tahun 2009 pasal 127 Ayat (1) menyebutkan 

bahwa “Setiap orang penyalahgunaan narkotika golongan 1 untuk 

dirinya sendiri dipidana 4 Tahun”. Namun majelis hakim 

menetapkan terdakwa terjerat pidana penjara 2 Tahun, jauh lebih 

ringan dari ketentuan pidana yang telah ditetapkan dalam Undang-

Undang.  

b. Terdakwa mengakui perbuatanya secara terus terang  

Terdakwa terus terang dalam memberikan keterangan di depan 

persidangan. Terdakwa mengakui melakukan tindak pidana 

penyalahgunaan narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu. Menurut 

terdakwa, terdakwa memang benar melakukan tindak pidana 

penyalahgunaan narkotika dikarenakan adanya pengaruh dari saudara 

Bogem yang merupakan masyarakat sipil, dengan bujuk rajunya 

sehingga terdakwa mau mengkosumsi narkotika golongan 1 jenis 

sabu-sabu. Terdakwa melakukan aksi tepatnya di rumah saudara 

bogem pada hari Minggu tanggal 6 Januari 2019 sekira pukul 13.40 

WIB. Maka dari pernyatan terdakwa tersebut dapat dijadikan hakim 

sebagai alasan untuk meringankan sanksi yang akan dijatuhkan 

kepada terdakwa, dikarenakan dapat mempermudahkan hakim dalam 

memeriksa dan mengadili perkara.  

c. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga  

Majelis hakim memberikan hukuman yang seringan-ringan 

kepada terdakwa, dikarenakan terdakwa merupakan tulang punggung 

keluarga terhadap keluarganya (istri dan anaknya) yang memerlukan 

kasih sayang dan perhatian terdakwa. Hal ini merupakan salah satu 

alasan majelis hakim menjatuhkan sanksi yang ringan kepada 

terdakwa.  
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d. Belum pernah dihukum atau residivis  

Terdakwa sebelum melakukan tindak pidana penyalahgunaan 

narkotika, terdakwa tidak pernah dihukum karena melakukan tindak 

pidana yang sebelumnya. Hal ini merupakan pertimbangan hakim 

untuk meringankan keringanan sanksi pidana penjara kepada 

terdakwa. 

e. Sopan di depan persidangan  

Saat persidangan berlangsung, terdakwa sopan dan patuh dalam 

bersikap, bertutur kata yang baik, serta menataati semua peraturan 

yang telah ditetapkan saat persidangan berlangsung. Hal tersebut 

merupakan nilai tersendiri bagi hakim sebagai pertimbangan putusan 

untuk meringankan penjatuhan sanksi pidana. Selama pertanyaan 

yang diajukan di dalam persidangan kepada terdakwa, terdakwa 

menjawab secara terus terang dan tidak berbelit-belit. Maka hal 

tersebut dapat dijadikan hakim sebagai alasan untuk meringankan 

sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.  

f. Adanya penyesalan dan berjanji tidak mengulanginya  

Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya 

yang sudah dilakukannya, terdakwa telah berjanji tidak akan 

mengulangi perbuatannya dan berjanji akan berdinas dengan baik di 

satuan terdakwa serta akan mengikuti dan mempedomani aturan-

aturan yang berlaku di lingkungan TNI AD. Maka hal ini dapat 

dijadikan suatu pertimbangan bagi hakim untuk meringankan sanksi 

pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.
64

 

 

 

                                                             
64 Wawancara dengan Chik Syawaluddin Syah, Pangkat Letkol CHK Hakim PM.I-01 

Banda Aceh, 29 Juni 2021, Pukul 14.30 WIB.  
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C. Analisis Penulis berdasarkan (Putusan Mahkamah Militer Nomor 

registrasi 49-K/PM.I-01/AD/IV/2019) 

Berdasarkan putusan Majelis hakim pengadilan I-01 Banda Aceh, 

terdakwa terjerat pidana penjara 2 Tahun, dikarenakan hakim meringankan 

pidana atas dasar: terdakwa terung terang di persidangan, terdakwa 

menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan 

terdakwa sebagai tulang punggung terhadap keluarganya (istri dana 

anaknya). Selain itu juga dijatuhkan pidana tambahan yang berupa 

pemecatan dari Dinas Militer, karena terdakwa tidak dapat dipertahankan 

dalam dinas keprajuritan sebagai berikut: bahwa terdakwa sudah mengetahui 

narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu adalah barang terlarang yang tidak 

boleh di kosumsi sembarangan, bahkan sudah sering diingatkan oleh 

Komando satuan dan adanya penyuluhan hukum dari Kumdam IM dari 

BNNP Aceh agar menjauhi narkotika. Tidak hanya itu, terdakwa telah di 

nyatakan tidak mendukung program pemerintah bersama masyarakat yang 

sedang berusaha keras dalam memberantas penyalahgunaan narkotika dan 

terdakwa mengakui di persidangan bahwa terdakwa telah mengkosumsi 

narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan 

April 2014 dan bulan Januari 2019.  

Namun penulis tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim 

Pengadilan Militer, dikarenakan pada kasus tersebut sangat jelas bahwa 

terdakwa yang bernama HB terbukti melakukan tindak pidana 

penyalahgunaan narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu dengan alat bukti 

yang dikumpulkan yaitu alat hisab sabu-sabu/Bong dari botol air mineral. 

Oleh karena itu, setiap Oknum TNI yang melakukan tindak pidana harus 

tunduk dan taat kepada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi TNI, 

yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan 

peraturan lainnya. Hukum Pidana Militer adalah hukum pidana khusus 

karena bersifat tidak meyeruluh. Hal ini dikenal dengan asas hukum Lex 



67 
 

 

Specialist Derogat Legi Generale yang mengandung makna bahwa aturan 

hukum yang khusus menyampingkan aturan yang umum. Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) tidak mengatur secara tegas 

mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika, namun menurut hakim 

Pengadilan Militer penggunaan peraturan perundang-undangan di luar 

KUHP untuk memutus perkara narkotika berdasarkan Pasal 2 KUHP yang 

menjelaskan bahwa ketentuan pidana dalam Perundang-undangan Indonesia 

berlaku untuk setiap orang yang melakukan tindak pidana tanpa 

membedakan apakah pelaku orang biasa maupun Oknum TNI. Dengan 

demikian, baik Oknum TNI maupun masyarakat biasa mendapat perlakuan 

sama di depan hukum yaitu mendapatkan sanksi pidana yang tertera dalam 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan Oknum TNI 

mendapatkan sanksi yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana Militer, baik dalam proses penangkapan, penyidikan dan 

penyelidikan.  

Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan I-01 Banda Aceh dalam 

menjatuhkan pidana harus sesuai dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 

2009 Pasal 127 Ayat (1). Padahal dampak dari penyalahgunaan narkotika itu 

sendiri sangatlah buruk bagi penggunaanya, bahkan sangat membayakan 

kepentingan bangsa dan Negara. Sehingga hukuman yang diberikan kepada 

terdakwa betul-betul memberikan efek jera dan kedepannya pihak Oknum 

TNI merasa takut dengan hukuman yang berlaku di Indonesia. Tidak hanya 

itu, masyarakat umum akan beranggapan bahwa Oknum TNI yang 

merupakan aparat penegak hukum juga melakukan tindak pidana 

penyalahgunaan narkotika, tetapi hukuman yang dijatuhkan kepadanya lebih 

ringan daripada masyarakat sipil yang melakukan tindak pidana yang sama. 

Maka disinilah letak keadilan tidak diterapkan dengan sepenuhnya. TNI 

yang diharapkan mampu memberikan contoh kepada masyarakat untuk 

melakukan pencegahan dan pemberatansan narkotika agar tidak melakukan 



68 
 

 

tindak pidana narkotika, namun dia sendiri yang melakukan tindak pidana 

tersebut.  
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BAB EMPAT 

PENUTUP 

Bab ini merupakan penutup dalam pembahasan skripsi ini, dimana 

penulis menarik beberapa kesimpulan yang menyangkut dengan pembahasan 

dalam Bab terdahulu, serta saran-saran untuk kesempurnaan dalam skrispsi ini:  

A. Kesimpulan  

1. Penjatuhan sanksi pidana bagi oknum TNI penyalahgunakan narkotika 

merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 127 ayat 1 

menyebutkan bahwa orang yang menyalahgunakan narkotika golongan I 

bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 Tahun. 

Namun dalam putusan Majelis hakim Pengadilan Militer, terdakwa 

dijatuhkan hukuman 2 (dua) Tahun penjara dan dijatuhkan pidana 

tambahan yaitu di pecat dari Dinas Militer.  

2. Dasar pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman yang relatif 

ringan kepada terdakwa yaitu: tingkat kesalahan terdakwa, terdakwa 

mengakui perbuatannya secara terus terang, terdakwa merupakan tulang 

punggung keluarga, belum pernah dihukum atau residivis, sopan di 

depan persidangan, adanya penyesalan dan berjanji tidak 

mengulanginya.  

B. Saran  

Setelah melakukan pembahasan dan analisi terhadap permasalahan yang 

telah dikemukan dalam skrispi ini, maka saran yang dapat diberikan oleh 

penuluis adalah sebagai berikut:  

1. Bagi penegak hukum khususnya Hakim militer dalam menjatuhkan sanksi 

pidana penjara terhadap Oknum TNI penyalahgunaan narkotika golongan 

1 jenis sabu-sabu harus sesuai dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 

2009 Pasal 127 Ayat (1). Dampak yang ditimbulkan bukan hanya 
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merugikan diri sendiri, tetapi juga merugikan orang lain bahkan juga 

merugikan tatanan kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.  

2. Bagi Oknum TNI, hendaknya melakukan tugas dan fungsi dengan baik 

sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga dan diharapkan mampu 

memberikan contoh kepada masyarakat untuk melakukan pencegahan dan 

pemberatansan narkotika agar tidak melakukan tindak pidana narkotika.  
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Lampiran 5: Protokol Wawancara  

 

PROTOKOL WAWANCARA 

Judul Penelitian/Skripsi  : Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Oknum  

TNI Dalam Penyalahgunaan Narkotika  

(Studi Terhadap Putusan Mahkamah Militer 

Registrasi Perkara Nomor: 49-K/PM.I-

01/AD/IV/2019) 

Waktu Wawancara  : Pukul 14.00 s/d Selesai 

Hari/Tanggal  : Senin, 28 Juni 2021 

Tempat  : Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh  

Pewawancara   : Nelis Sa‟adah  

Informa    : Chik Syalawuddin Syah  

Jabatan    : Hakim Pengadilan Militer  

 

Wawancara ini akan meneliti tentang “Penjatuhan Sanksi Pidana 

Terhadap Oknum TNI Dalam Penyalahgunaan Narkotika (Studi Terhadap 

Putusan Mahkamah Militer Registrasi Perkara Nomor: 49-K/PM.I-

01/AD/IV/2019)” Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan 

penelitian skripsi, berdasarkan data yang dikumpulkan dari lapangan, 

wawancara ini membutuhkan waktu selama kurang lebih 120 menit. 

Daftar Pertanyaan: 

1. Bagaimanakah pelaksanaan penjatuhan sanksi penyalahgunaan narkotika 

terhadap oknum TNI di wilayah hukum Pengadilan Militer 1-01 Banda 

Aceh? 

2. Bagaimanakah sistem penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan 

narkotika yang dilakukan oleh Oknum TNI di Pengadilan Militer I-01 

Banda? 
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3. Bagaimanakah Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman yang 

relatif ringan terhadap oknum TNI dalam penyalahgunaan narkotika 

(Putusan Mahkamah Militer Registrasi Nomor 49-K/PM.I-

01/AD/IV/2019)? 
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Lampiran 6: Dokumentasi Wawancara dengan Hakim, kepaniteraan dan 

Kesektariatan pengadilan Militer I-01 Banda Aceh 

 

(Gambar 1: Wawancara dengan Chik Syawaluddin Syah, Pangkat Letkol 

CHK Hakim PM.I-01 Banda Aceh) 

 

 (Gambar 2: Wawancara dengan Erwanto, Pangkat Serma Pengelolaan 

Perkara PM.I-01 Banda Aceh) 
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(Gambar 3: Wawancara dengan Nilawati, Pangkat Penata Muda Sekretariat 

PM.I-01 Banda Aceh) 

 

 

(Gambar 4: Foto bersama Hakim Pengadilan Militer Banda Aceh) 


