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ABSTRAK 

Penelitian ini memiliki 2 tujuan yaitu untuk mengetahui bentuk Penerapan 

Pidana Terhadap Perempuan Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Di 

Pengadilan Negeri Mataram) dan untuk mengetahui apa pertimbangan hakim 

dalam menjatuhkan pidana terhadap permpuan pelaku tindak pidana Narkotika. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum 

normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan pendekatan 

kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, penerapan pidana terhadap 

perempuan dalam tindak pidana Narkotika Putusan Nomor 

695/Pid.Sus/2017/PN.Mtr melanggar Pasal 131 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2009 Tentang Narkotika, Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2017/PN.Mtr 

melanggar pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang 

Narkotika. Kedua, pertimbangan hakim dalam penerapan pidana terhadap 

perempuan dalam tindak pidana Narkotika adalah menggunakan pertimbangan 

yuridis:Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2017/PN.Mtr hal-hal yang memberatkan 

terdakwa melanggar Pasal 131 ayat 1 dan  dan Putusan Nomor 

750/Pid.Sus/2017/PN.Mtr melanggar pasal 112 ayat 1. Pertimbangan non yuridis: 

Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2017/PN.Mtr, Hal-hal yang memberatkan yaitu, 

Meresahkan masyarakat, perbuatan terdakwa tidak sejalan dengan program 

pemerintah dalam memberantas Narkotika. sementara Hal-hal yang meringankan 

terdakwa yaitu, Terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya dan terdakwa 

mengakui serta menyesali perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan di 

persidangan. (2) Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2017/PN.Mtr, Hal-hal yang 

memberatkan yaitu, Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat terutama anak-

anak sebagai generasi masa depan 

 

Kata Kunci: Penerapan Pidana, Perempuan, Narkotika 

 

ABSTRACT 

Lalu Abrar Imam Raeza  

D1A014163 

This research has two purpose is to know from find out the form of criminal 

application to female perpetrators of narcotic crime in mataram court and to know 

what the judge’s consideration in imposing criminal punishment on female 

perpetrators of narcotic crime in mataram court. Method used in this research is 

normative law research method. With the approach. The result showed that: first, 

criminal application of female in narcotic crime desicision number 

695/Pid.Sus/2017/PN.Mtr violated article 131 paragraph (1) of the law. Number 
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35 of 2009 on Narcotics, decision number 750/Pid.Sus/2017/PN.Mtr violated 

article 112 paragraph (1) of the law number 35  of 2009 on Narcotics. Second, the 

basic consideration for the judge impose criminal application female in Narcotic 

at mataram court using judical considerations and non-judicial considerations. 

Decision Number 695 Pid.Sus/2017/PN.Mtr matters incriminating the defendant 

violate article 131 paragraph 1 and Decision Number 750/Pid.Sus/2017/PN.Mtr 

violate article 112 paragraph 1. Non-juridial consideration Decision Number 695 

Pid.Sus/2017/PN.Mtr, the aggravating factor is ridiculing thr community, the 

defendant’s actions in are inconsistent with the government’s program in 

eradicating Narcotics while the defendant’s, defendants are, the defendant has 

never been in the previous law and the defendant acknowledges and regrets his 

actions. The defendant is polite in court (2)The decision number 750 PidSus 2017 

PN MTR, The aggravating thing are, Acts of the defedant disturb the comunity, 

especially children as future generations. 

 

Key Words: Criminal Application, Women, Narrcotic. 
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I. PENDAHULUAN 

Tindak pidana narkotika pada akhir-akhir ini ditetapkan menjadi extra 

ordinary crime atau kejahatan luar biasa.Tindak pidana narkotika yang tidak 

dapat diakomodir oleh KUHP kemudian di atur dalam peraturan perundang-

undangan yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. 

masuknya narkotika menjadi tindak pidana khusus yang dapat mengancam 

kedaulatan negara, serta mengancam generasi bangsa menjadikan negara 

hancur karena warga negaranya menjadi tidak terkontrol penyalahgunaan 

narkotika dapat mengakibatkan sindrom ketergantungan. Penyalahgunaan 

narkotika mendorong adanya peredaran narkotika itu sendiri, sedangkan 

peredaran gelap narkotika menyebabkan meningkatnya pengguna atau 

pemakai narkotika itu sendiri. 

Keterlibatan perempuan dalam tindak pidana narkotika sudah banyak 

terjadi hal tersebut terjadi dengan banyak motif seperti kemiskinan, hubungan 

keluarga dan sebagainya. Permasalahan serius yang sedang dihadapi saat ini 

adalah keterlibatan perempuan dalam melakukan tindak pidana narkotika baik 

itu sebagai pemakai, pengedar ataupun sebagai kurir dikarenakan perempuan 

di era ini cepat terpengaruh oleh dunia global, pergaulan bebas dan semakin 

banyak perempuan yang melakukan aktivitas di luar rumah tangga, maka 

kemungkinan perempuan melakukan hal–hal yang menyimpang semakin 

besar, misalnya melakukan tindak pidana atau kejahatan sebagaimana 

diungkapkan di media massa, baik dari majalah, koran, maupun dalam 

masmedia lainnya. 
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Penerapan pidana terhadap perempuan pelaku tindak pidana khususnya 

yang sedang hamil dan menyusui, tidak bisa disamaratakan dengan laki–laki 

pelaku tindak pidana, karena secara kodrati laki-laki dan perempuan memang 

berbeda, perbedaan itu mulai dari yang bersifat fisik sampai yang bersifat 

psikis dan dari bentuk maupun fungsinya, dalam menghadapi masalah, 

maupun cara menyelesaikannya, serta berbagai kebiasaan mereka sehari–hari, 

termasuk aktifitas mereka di dalam rumah tangga.Selain itu kondisi 

perempuan pada saat–saat tertentu mengalami suatu gejolak emosional dan 

psikis, sehingga diharapkan melalui penelitian ini, dapat dikaji tentang 

penerapan pidana terhadap perempuan pelaku tindak pidana narkotika dan 

agar hakim dapat mempertimbangkan dalam penjatuhan pidana terhadap 

perempuan tidak bisa disamaratakan dengan laki-laki. 

Berdasarkan hal inilah yang membuat penyusun tergerak untuk 

melakukan penelitian terkait PENERAPAN PIDANA TERHADAP 

PEREMPUAN PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI DI 

PENGADILAN NEGERI MATARAM) 
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II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Penerapan Pidana Terhadap Perempuan Pelaku Tindak Pidana 

Narkotika Dalam Putusan Nomor 695/PID.SUS/2017/PN.MTR dan 

Putusan Nomor 750/PID.SUS/2017/PN.MTR. 

1. Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2017/PN.Mtr 

A. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 

 Dalam Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2017/PN.Mtr atas nama terdakwa 

Riska Damayanti, dimana terdakwa dituduhkan telah melakukan perbuatan 

pidana yaitu tindak pidana Narkotika. Dalam dakwaannya pada hari rabu 

tanggal 16 Agustus 2017 sekitar pukul 18:00 Wita  atau setidak-tidaknya 

dalam suatu waktu lain dalam Bulan Agustus 2017 bertempat di 

lingkungan karang bagu kelurahan karang taliwang kecamatan cakra 

negara kota mataram tepatnya di rumah Terdakwa atau setidak-tidaknya 

ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri 

Mataram, penuntut umum membuat dan menyusun  dakwaan dalam 

bentuk dakwaan alternatif, dalam perkara Riska Damayanti ini Jaksa 

penuntut umum membuat surat dakwaan berdasarkan 3 (tiga) Pasal yang 

dikenakan kepada terdakwa yakni Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 atau 

Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.  

1. Analisis Penyusun Mengenai Surat Dakwaan 

Berdasarkan keterangan dari saksi Rinmayadi barang bukti tersebut 

diatas merupakan milik dari suaminya terdakwa Riska Damayanti atas 

nama Odang alias Suhardi, dan saksi belum bisa memastikan darimana 
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terdakwa mendapatkan barang bukti Narkotika. Riska Damayanti bukan 

merupakan seorang kurir yang menjual dan menawarkan Narkotika 

melainkan suaminya yang terlibat dalam penjualan narkotika.Selain itu, 

didalam persidangan juga tidak ditemukan fakta-fakta bahwa Riska 

Damayanti melanggar Pasal 114. 

Berdasarkan dakwaan diatas penyusun menganalisis 

dakwaanpenuntut umum pada Pasal 112 tidak terpenuhi karena 

berdasarkan keterangan saksi Rinmayadi menerangkan dari pengakuan 

terdakwa bahwa ia Riska Damayanti bukan penyalahguna Narkotika 

jenis Shabu yang didukung dengan uji laboratorium bahwa hasil urine 

terdakwa negatif (-) mengandung Methampetamine dan dari fakta-fakta 

yang terungkap dipersidangan,terdakwa Riska Damayanti tidak terbukti 

memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika 

Golongan I berupa Shabu tersebut. 

Berdasarkan dakwaan diatas penyusun menganalisis 

dakwaan penuntut  umumpada Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi. Berdasarkan dari 

keterangan saksi Rinmayadi dan keterangan terdakwa sendiri yang 

menyatakan bahwa barang-barang tersebut milik Suharidi Alias Odang 

tetapi terdakwa Riska Damayanti dengan sengaja tidak melaporkan 

tindak pidana narkotika tersebut oleh sebab itu penyusun setuju dengan 

dakwan penuntut umum dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut.   
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B. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 

Dalam tuntutan jaksa penuntut umum terdakwa Riska Damayanti 

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 

dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika 

sebagaimana diatur dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2009 Tentang Narkotika. Dari tiga pasal yang didakwakan pada terdakwa 

yaitu Pasal 114, Pasal 112 dan Pasal 131 penuntut umum berkesimpulan 

berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan bahwa 

terdakwa dikenakan dengan Pasal 131 yakni tidak melaporkan adanya 

tindak pidana narkotika.  

C. Putusan Majelis Hakim 

Berdasarkan putusan hakim nomor 695/Pid.Sus/2017/PN.Mtr. dalam 

putusannya hakim menyatakan bahwa terdakwa Riska Damayanti terbukti 

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan 

sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika hal ini sesuai 

dengan tuntutan dari jaksa penuntut umum diatas bahwa terdakwa telah 

melanggar Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang 

Narkotika. 

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik berupa 

keterangan saksi-saksi, dan jugta keterangan terdakwa, bahwa terdakwa 

yang tinggal satu rumah mengetahui jika Hariadi Alias Odang yang 

merupakan suami terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika jenis 

Shabu di rumah tempat tinggalnya. 
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Dalam putusannya hakim menjatuhi pidana penjara pada terdakwa 

Riska Damayanti selama 8 bulan.Lamanya pidana penjara yang dikenakan 

kepada terdakwa lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum dan 

Majelis Hakim tidak memberi hukuman pidana seberat yang diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimana didalam Pasal 131 

tersebut di pidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.  

Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2017/PN.MTR 

A. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum  

  

Berdasarkan dakwaan penyusun menganalisis dakwaan 

penuntut  umum pada Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi. Berdasarkan dari keterangan 

saksi I Putu Pidi Antara bahwa terdakwa menguasai Narkotika 

Golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) poket Narkotika jenis 

Shabu tanpa dilengkapi izin dari pihak yang berwenang, oleh 

karena unsur kedua dalam Pasal 112 yang didakwakan penuntut umum 

kepada terdakwa telah terpenuhi kemudian unsur  setiap orang juga 

telah terpenuhi sehingga unsur seluruh dari pasalyang didakwakan 

penuntut umum kepada terdakwa dalam dakwaan alternatif kesatu ini 

telah terpenuhi.  

B. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 

Dalam tuntutan jaksa penuntut umum terdakwa Mariana Alias 

Sandra Agustin Alias Sandraterbukti secara sah dan meyakinkan 

bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum 
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memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika 

Golongan I berupa 2 (dua) Poket Narkotika jenis Shabu bukan 

tanaman.Mariana dituntut dengan Pidana penjara selama 6 tahun 

dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan 

alasan bahwa tuntutan pidana dalam Pasal 112 adalah paling lam 12 

tahun dimana frase kata paling lama 12 tahun adalah jenis pemidanaan 

maksimal khusus dari undang-undang diluar KUHP maka penuntut 

umum dapat mengambil pemidanaan 12 tahun atau dibawah 12 tahun 

tersebut. Penyusun setuju dengan denda yang dikenakan kepada 

terdakwa dengan alasan agar terdakwa jera dan tidak mengulangi 

perbuatannya. 

D. Putusan Majelis Hakim 

Berdasarkan surat dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum 

serta menimbang fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, 

dengan memperhatikan dan mengingat Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 148 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 22 

ayat (4) dan Pasal 197 KUHAP serta pasal-pasal lainnya dari 

peraturan peundang-undangan yang bersangkutan, dalam putusannya 

hakim menyatakan bahwa terdakwa Mariana Alias Sandra Agustin 

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 

tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai 

atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman hal ini sesuai 

dengan tuntutan dari jaksa penuntut umum diatas bahwa terdakwa 
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telah melanggar Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 

Tentang Narkotika.  

Dalam putusannya hakim mengenakan pidana penjara pada 

terdakwa riska damayanti selama 4 tahun.Lamanya pidana penjara 

yang dikenakan kepada terdakwa jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa 

penuntut umum penyusun dalam hal ini setuju serta denda yang mesti 

dibayar oleh terdakwa yakni Rp. 800.000.000 dengan ketentuan 

apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 

selama 1 bulan, namun penyusun kurang setuju mengenai putusan 

hakim diatas karena ketiadaan rekomendasi hakim atas terdakwa 

sebagai perempuan yang sedang mengandung atau hamil yang 

membutuhkan perlakuan khusus. 

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Pidana Terhadap 

Perempuan Pelaku Tindaka Pidana Narkotika Dalam Putusan Nomor 

695/Pid.Sus/2017/PN.Mtr Dan Putusan Nomor 

750/Pid.Sus/2017/PN.Mtr 

1. Pertimbangan yuridis  

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan 

pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh 

undang-undang telah diterapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam 

putusan, sebagaimana dalam Pasal 197 KUHAP.Berdasarkan hasil analisis 

Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2017/PN.MTR dan Putusan Nomor 
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750/Pid.Sus/2017/PN.MTR.bahwa pertimbangan yuridis yang dimaksud 

adalah sebagai berikut: 

a. Dakwaan Penuntut Umum 

Kedua putusan tersebut menyebutkan bahwa para terdakwa 

didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif, di mana 

bentuk dakwaan alternatif adalah dalam surat dakwaan ini terdapat 

beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu 

merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan 

lainnya. 

b. Keterangan Saksi 

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang 

keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, 

ia lihat sendiri, alami sendiri dan harus disampaikan dalam sidang 

pengadilan, yang sebelumnya saksi disumpah. Dalam 2 (dua) Putusan 

Pengadilan Negeri Mataram, menyebutkan bahwa semua saksi di dalam 

persidangan merupakan saksi yang diajukan Penuntut Umum untuk 

membuktikan surat dakwaannya. 

Dari kedua putusan tersebut di dalam Putusan Nomor 

750/Pid.Sus/2017/PN.Mtr ada saksi yang meringankan (a de cha). 

c. Keterangan Terdakwa 

Dalam Pasal 184 ayat 1 huruf (e)  KUHAP menyatakan: 

Keterangan Terdakwa, digolongkan sebagai alat bukti, Pasal 189 ayat 1 

KUHAP menyatakan: 
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keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa menyatakan di 

sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui 

sendiri atau ia alami sendiri. 

 

d. Barang Bukti 

Seperti pada Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2017/PN.Mtr 

menyatakan barang bukti berupa:1 (satu) poket kristal putih yang 

diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 1,15 (satu koma lima 

belas) gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih diduga 

Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 0,77 (nol koma tujuh-tujuh) 

gram,  1 (satu) buah plastik klip kosong merk ZIPACK, 1 (satu) buah 

kertas tisu warna putih, 1 (satu) buah tas plastik warna bening, 70 (tujuh 

puluh) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah korek api gas warna 

merah, 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna putih 

Barang bukti pada Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2017/PN.Mtr 

berupa:1 (satu) buah cup bertuliskan MORRIS yang didalamnya 

terdapat serbuk kristal putih yang dibungkus menggunakan plastik klip 

transparan yang diduga Narkotika jenis Shabu yang ditemukan di atas 

meja rias, 3 (tiga) buah bong yang ditemukan di ruang tamu, 6 (buah) 

potongan pipet plastik, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam 

merk CHQ yang ditemukan di dalam kamar rumah saya tepatnya diatas 

lantai, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah silet, 1 (satu) buah 

dompet warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah  pipet kaca 

dan 3 (tiga) buah sumbu, 7 (tujuh) buah plastik klip transparan, 2 (dua) 

buah gunting, 12 (dua belas) pipet kaca. 



xv 
 

e. Pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika  

Jika melihat pada kedua putusan sebagai bahan analisa 

dalam penelitian ini bahwa para hakim yang mengadili tiap perkara 

tersebut telah mempertimbangkan pasal dalam Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai dasar 

penjatuhan pidana terhadap terdakwa yaitu: 

a. Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 

Tentang Narkotika dalam Putusan Nomor 

695/Pid.Sus/2017/PN.Mtr. 

b. Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 148 Undang-Undang Nomor 

35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Putusan Nomor 

750/Pid.Sus/2017/PN.Mtr 

2. Pertimbangan Non – Yuridis  

Nomor Putusan Terdakwa Dasar Pertimbangan 

750/Pid.Sus/2017/PN/

Mtr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mariana Alias 

Sandra 

Agustin Alias 

Sandra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hal Yang Memberatkan: 

Perbuatan terdakwa meresahkan 

masyarakat, terutama anak-anak 

sebagai generasi muda. 

Perbuatan terdakawa tidak 

mendukung  program pemerintah 

dalam pemberantasan Narkotika. 

Perbuatan terdakawa bertentangan 

dengan Norma Hukum dan Norma 

Keagamaan. 

 

Hal-Hal Yang Meringankan:  

Terdakwa bersikap sopan di 

persidangan, menyesaliperbuatannya 

dan berjanji tidak akan 

mengulanginya lagi. 

Terdakwa saat ini sedang 

mengandung/ hamil dan terdakwa 
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695/Pid.Sus/2017/PN.

Mtr 

Riska 

Damayanti 

tidak pernah di hokum sebelumnya. 

 

Hal-Hal Yang Memberatkan: 

Perbuatan terdakwa meresahkan 

masyarakat. 

Perbuatan terdakwa tidak sejalan 

dengan program pemerintah dalam 

memberantas Narkotika. 

Hal-Hal Yang Meringankan: 

Terdakwa belum pernah di hokum 

dan mengakui serta menyesali 

perbuatannya. 

Terdakwa bersikap sopan di 

persidangan. 

 

Dari kedua putusan diatas terlihat bahwa terdapat kesamaan dalam 

hal pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan terhadap terdakwa 

dimana dalam hal ini dapat dirumuskan sebagai pertimbangan yang 

bersifat non yuridis, yaitu: 

a. Akibat perbuatan terdakwa  

Hal yang memberatkan, dalam Putusan Nomor 

750/Pid.Sus/2017/PN.MTR dinyatakan hakim bahwa perbuatan 

terdakwa Mariana Alias Sandra Agustin Alias Sandratelah tanpa 

hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau 

menyediakan Narkotika Golongan I  bukan tanaman. Perbuatan 

terdakwa meresahkan masyarakat terutama anak-anak sebagai 

generasi muda dan perbuatan terdakwa tidak mendukung 

program pemerintah dalam Pemberantasan Narkotika. Perbuatan 

terdakwa bertentangan dengan norma hukum dan norma agama. 

Kemudian dalam Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2017/PN.MTR juga telah 
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dinyatakan bahwa perbuatan terdakwa Riska Damayanti yaitu tidak 

melaporkan adanya tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh 

suaminya.Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan 

perbuartan terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah 

dalam memberantas Narkotika. 

b. Kondisi diri terdakwa  

Dalam putusan Nomor 750/Pid.Sus/2017/PN.MTR dinyatakan 

bahwa terdakwa Mariana Alias Sandra Agustin Alias Sandra 

berusia 27 tahun terbilang masih muda dan Terdakwa saat ini 

sedang mengandung/hamil.Kemudian pada Putusan Nomor 

695/Pid.Sus/2017/PN.MTR dinyatakan bahwa terdakwa Riska 

Damayanti berusia 19 tahun terbilang sangat muda sudah menjadi 

seorang Ibu Rumah Tangga. Usia para terdakwa terbilang masih 

sangat muda sebab dengan tingkat kedewasaan para terdakwa 

dalam usia yang demikian yang menyebabkan para terdakwa cepat 

terpengaruh lingkungan sekitar. 

Sedangkan yang dimaksud status sosial adalah predikat yang 

dimiliki dalam masyarakat. Seperti pada Putusan Nomor 

695/Pid.Sus/2017/PN.Mtr bahwa terdakwa Riska Damayanti seorang 

Ibu Rumah Tangga dan berusia 19. Kemudian pada Putusan Nomor 

750/Pid.Sus/2017/PN.Mtr bahwa terdakwa Mariana Alias Sandra 

Agustin Alias Sandra seorang Mami Cafe Q2 Senggigi terdakwa 
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bekerja demi memenuhi kebutuhan hidupnya meskipun pekerjaannya 

sering dicap kurang bagus di masyarakat. 

3. Analisis Penyusun 

Dari hasil analisis kedua putusan dalam penelitian ini baik dalam 

Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2017/PN.Mtr dan Putusan Nomor 

750/Pid.Sus/2017/PN.Mtr, bahwa pertimbangan non-yuridis lebih 

mengacu pada aspek sosial, ekonomi bukan pada aspek gender yakni 

penjatuhan pidana terhadap perempuan, baik antara penjahat perempuan 

maupun penjahat laki-laki keduanya tetap diperlakukan sama dan adil. 

Dalam setiap putusan majelis hakim haruslah memenuhi salah 

satu dari unsur lgal justice, moral justice dan social justice seperti pada 

Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2017/PN.Mtr dalam putusan tersebut 

sudah memenuhi unsur legal justice sebab semua unsur dalam Pasal 

131 telah terpenuhi dan hakim dalam memutus tindak pidana yang 

dilakukan terdakwa berpatokan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2009 Tentsng Narkotika, Dan dalam Putusan Nomor 

750/Pid.Sus/2017/PN.Mtr unsur legal dan moral justice telah terpenuhi 

sebab didalam  penjatuhan pidana oleh hakim dalam kasus ini telah 

sesuai dengan isi dari Pasal 112 ayat (1) dan unsur-unsur dalam pasal 

tersebut telah diterapkan kemudian unsur moral justice di dalam 

putusan ini majelis hakim dalam mempertimbangkan hukuman pidana 

untuk terdakwa majelis hakim melihat dari keadaan atau kondisi dari 

terdakwa Mariana yang sedang mengandung/hamil. 



xix 
 

III. PENUTUP 

Kesimpulan 

 

1. Penerapan pidana terhadap perempuan pelaku tindak pidana Narkotika 

dalam Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2017/PN.Mtr dan Putusan Nomor 

750/Pid.Sus/2017/PN.Mtr  penerapan pidana pada kedua Putusan tersebut 

umumnya lebih ringan dibandingkan dengan yang diancamkan kepada 

terdakwa Riska Damayanti dan Mariana Alias Sandra Agustin hakim 

menjatuhkan pidana terhadap Riska Damayanti dan Mariana Alias Sandra 

Agustin tidak terlalu berat dan tidak juga terlalu ringan. 

2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap 

perempuan pelaku tindak pidana Narkotika studi di Pengadilan Negeri 

Mataram dalam Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2017/PN.Mtr dan Putusan 

Nomor 750/Pid.Sus/2017/PN.Mtr yakni dengan melihat: 

1. Pertimbangan yuridis : perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan 

meyakinkan bersalah memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan 

kepada terdakwa Riska Damayanti dan terdakwa Mariana Alias 

Sandra Agustin. 

2. Pertimbangan non-yuridis: bahwa pertimbangan non-yuridis lebih 

mengacu pada aspek sosial, ekonomi bukan pada aspek gender. 
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SARAN 

Adapun saran-saran yang dapat penyusun sampaikan sehubungan dengan 

hasil penelitian ini adalah: 

- Penerapan pidana terhadap pelaku perempuan dalam tindak pidana 

Narkotika yang merupakan bentuk pengesahan atas suatu perbuatan 

jahat yang dilakukan seseorang, di mana pelaksanaannya tidak boleh 

melebihi kesalahan pelaku atas perbuatannya.  

- Untuk menghindari penerapan pidana terhadap pelaku perempuan 

dalam tindak pidana narkotika yang lebih ringan dibandingkan 

dengan pidana yang diancamkan dalam rumusan pasal yang 

dikenakan, hendaknya dirumuskan pedoman pemidanaan bagi hakim 

dalam menjatuhkan pidana khususnya dalam tindak pidana 

narkotika. 
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