
BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan

menganalisa berkas perkara No. 267/Pid.SUS/2013/PN.DUM tentang

hukuman bagi Pengedar Narkoba di Pengadilan Negeri Dumai adalah

sebagai  berikut: putusan Pengadilan Negeri yang dijatuhkan oleh Hakim

Pengadilan Negeri Dumai terhadap kasus tindak pidana Narkoba, yang

dengan itu menjatuhkan hukuman penjara 4 (empat) tahun dan denda Rp

800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) kepada kedua tersangka, dan ini

didasarkan karena terpenuhi kedua unsur pidana yaitu unsur “setiap orang”

dan “tanpa hak melawan hukum menanam, memelihara, memiliki,

menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu)

dalam bentuk tanaman”.

Kemudian dari hasil keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Dumai terhadap perkara No. 267/Pid.SUSU/2013/PN.DUM sudah bisa

dikatakan mencerminkan keadilan dan ketepatan hukuman kepada para

tersangka. Hakim dalam melakukan pemeriksaannya berdasarkan beberapa

pertimbangan dan unsur-unsur pidana yang ada.

2.  Dalam fiqh jinayah Pengedar Narkoba yang melakukan tindak pidana yang

hukumannya telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim  Pengadilan Negeri

Dumai seperti yang penulis jelaskan diatas sudah bisa diterima. Karena

sudah sejalan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Fiqh Jinayah

melalui  sanksi ta’zir.
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B. Saran

1. Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah diambil oleh penulis dari hasil

penelitian dalam pembahasan diatas, dengan ini penulis akan memberikan

saran yang nantinya dapat menjadi masukan untuk hakim yang menangani

perkara tindak pidana Narkoba di Pengadilan Negeri Dumai sebagai

berikut:

2. Aparatur pemerintahan mulai dari yang paling tinggi sampai rendah, agar

dapat menjatuhkan hukuman sesuai dengan Undang-undang yang berlaku

tanpa pandang bulu (kaya dan miskin).

3. Bagi penegak hukum terutama Majelis Hakim, dalam menyelesaikan

kasus tindak pidana Pengedar Narkoba hendaknya memperhatikan kepada

kemaslahatan masyarakat, agar dengan keputusan tersebut bisa

menghasilkan kedamaian dan ketentraman bagi masyarakat.

4. Bagi masyarakat sebaliknya lebih mencari informasi yang lebih banyak

mengenai hukuman terhadap Pengedar Narkoba yang melakukan tindak

pidana, seperti Undang-undang tentang Pidana, buku-buku hukum pidana

dan lain sebagainya.


