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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Konseptual 

Dalam hukum pidana di Indonesia mengenal adanya pidana pokok dan 

pidana tambahan. Pidana pokok berupa hukuman mati, hukuman penjara, 

hukuman kurungan dan hukuman denda. Lalu pidana tambahan berupa 

pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertetu dan 

pengunguman putusan hakim.
4
 

Namun beberapa undang-undang di Indonesia menganut didalam pidana 

pokok yaitu pidana hukuman mati. Salah satu undang-undangnya tersebut 

yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 

(Selanjutnya disebut Undang-Undang Narkotika). Hukuman mati dapat 

dilaksanakan apabila dampak dari tindak pidana tersebut sangatlah besar 

ataupun mempunyai pengaruh luas terhadap korban yang menjadi sasaran 

tersebut. 

Dalam beberapa tahun ini dimasa kepimpinan Presiden ke tujuh negara 

Indonesia yaitu Bapak Ir. Joko Widodo telah mengumandangkan perang 

melawan narkotika. Maksud artian perang melawan narkotika yaitu perang 

terhadap para Bandar, pengedar ataupun kurir yang menyebarluaskan 

narkotika tersebut untuk disalahgunakan fungsinya. Salah satu cara perang 

melawan narkotika tersebut yaitu dengan cara menghukum mati para 

narkotika tanpa diberikan pengampunan atas tindakan tersebut. Semua para 

                                                 
4
 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 10. 
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narapidana narkotika yang akan menjalankan hukuman mati menggunakan 

grasi yang diajukan kepada Presiden Joko Widodo tersebut agar para 

narapidana narkotika dapat bebas dari hukuman mati yang akan 

dijalankannya. 

Narapidana narkotika tidak hanya dari negara Indonesia saja, bahkan dari 

negara lain juga menjadi narapidana yang akan melaksanakan hukuman mati 

tersebut. Beberapa negara dari narapidana memberikan ancaman ataupun 

bernegosiasi ke Indonesia agar pelaksanaan hukuman mati dapat di batalkan. 

Seperti negara Brazil dan Prancis yang mengancam akan menarik Delegasi 

Duta Besar Brazil dan Prancis apabila pelaksanaan hukuman mati 

dilaksanakan. Namun berbeda dengan negara Philipina yaitu dengan cara 

bernegosiasi atas warganya yaitu Marry Jane yang akan di eksekusi mati. 

Negara Philipina bernegosiasi agar Marry Jane yang menjadi narapidana 

narkotika agar dapat dibatalkan hukuman matinya, dengan alasan bahwa 

Marry Jane merupakan korban penipuan yang mendapatkan ancaman bahwa 

Marry Jane bukanlah orang yang terlibat dalam jaringan narkotika 

Internasional. Marry Jane dijebak untuk mengirimkan sebuah barang yang dia 

sendiri tidak mengetahui isi dari barang tersebut. Sehingga hasil dari 

negosiasi tersebut berjalan dengan baik. Marry Jane tidak jadi di eksekusi atas 

permasalahan yang terjadi.  

Namun dengan dijatuhkannya hukuman mati tersebut ternyata peredaran 

narkotika di Indonesia tidak berkurang bahkan mengalami peningkatan. 

Hukuman mati bukan menjadi ancaman yang ditakutkan bagi para pengedar 
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ataupun Bandar narkotika baik jaringan nasional maupun jaringan 

internasional. Hukuman mati tidak membuat efek jerah bagi para Bandar 

narkotika ataupun pengedarnya. Permasalahan yang terjadi bukan dari Bandar 

ataupun pengedar narkotika, namun permasalahan harus dilihat dari dua sisi. 

Apabila didalam hukum pasar mengenal adanya demand and supply yaitu 

permintaan dan penawaran. Undang-Undang narkotika sendiri lebih menekan 

kepada penawarannya tersebut. Akan lebih efektifnya apabila para penegak 

hukum dalam menangani tindak pidana narkotika harus berimbang untuk 

memerangi narkotika tersebut. Para penegak hukum harus menekan 

permintaan tersebut sehingga penawaranpun tidak akan terjadi. 

Di dalam Undang-Undang Narkotika upaya penekanan permintaan yaitu 

dengan melalui program rehabilitasi bagi para permintaan tersebut merupakan 

korban penyalahgunaan narkotika ataupun pecandu narkotika. Program 

rehabilitasi sejatinya haruslah memberikan kesadaran yang abadi agar para 

korban penyalahgunaan  narkotika dan pecandu narkotika tidak menggunakan 

narkotika tersebut. Namun program rehabilitasi sendiri tidak memberikan 

pengaruh yang sangat besar bagi para korban penyalahgunaan narkotika dan 

pecandu narkotika. Banyak sekali para korban penyalahgunaan narkotika dan 

pecandu narkotika mengeluarkan kalimat berupa tidak takutnya menggunakan 

narkotika tersebut karena apabila ditangkap sekalipun mereka para korban 

penyalahgunaan narkotika dan pecandu narkotika akan melaksanakan 

rehabilitasi. 
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Para korban penyalahgunaan narkotika dan pecandu narkotika 

bersembunyi dibalik program rehabilitasi agar tidak dijatuhi hukuman tindak 

pidana narkotika. Maka dalam hal ini program rehabilitasi tidak mampu 

menekan permintaan tersebut dengan efektif. Banyak juga para korban 

penyalahgunaann narkotika dan pecandu narkotika yang telah melaksanakan 

program rehabilitasi namun hasilnya tetap saja menggunakan narkotika 

tersebut. Maka dalam hal ini perlu adanya sanksi pidana agar para 

penyalahguna narkotika yang lama ataupun yang akan coba coba 

menggunakan narkotika menjadi takut untuk menggunakan narkotika. 

  

A. Tinjauan Umum Narkotika 

Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

(Selanjutnya disebut Undang-Undang Narkotika) mendefiniskan 

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan 

tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan 

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai 

menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. 

Narkotika yang terkenal di Indonesia sekarang ini berasal dari kata 

Narkoties, yang sama artinya dengan kata narcosis yang berarti membius. 

Dulu di Indonesia dikenal dengan sebutan madat. 

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi 

norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana yang diperberat. 
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Cakupan yang lebih luas tersebut selain didasarkan faktor-faktor diatas 

juga karena perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai dan 

norma dalam ketentuan yang berlaku tidak memadai lagi sebagai sarana 

efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran 

gelap narkotika. Salah satu materi baru dalam Undang-Undang Nomor 

35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, 

mengenai bagaimana penggolongan dimaksud dari masing-masing 

golongan telah dirumuskan dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang 

Narkotika. 

Sehubugan dengan adanya penggolongan tentang jenis-jenis 

narkotika sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 6 ayat (1) 

ditetapkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Narkotika, seperti 

terurai dibawah ini : 

1. Narkotika Golongan I 

Dalam ketentuan ini yang dimasksud narkotika golongan I 

adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan 

pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunaan dalam terapi, 

serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan 

ketergantungan; 

2. Narkotika Golongan II 

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika 

Golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan 

sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau 
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untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai 

potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan; 

3. Narkotika Golongan III 

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika 

Golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak 

digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu 

pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan 

ketergantungan. 

 

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana 

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana dikenal dengan istilah (Strafbaar Feit) dan dalam kepustakaan 

tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan 

pembuat Undang-Undang merumuskan suatu Undang-Undang 

mempergunakan isitilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau 

tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung 

suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk 

dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum 

pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari 

peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, 

sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan 

Ayuning Tyas, Efektifitas Penerapan Ancaman Delik Kejahatan Narkotika di Kota Batam, 2018 
UIB Respository©2018



14 

 

Universitas Internasional Batam 

ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang 

dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.
5
 

Menurut pompe, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang 

Poernomo, pengertian (Strafbaar Feit) dibedakan menjadi :
6
 

1. Definisi menurut teori memberikan pengertian (Strafbaar Feit) 

adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena 

kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk 

mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan 

umum ; 

2. Definsi menurut hukum positif, merumuskan pengertian (Strafbaar 

Feit) adlah suatu kejadian (Feit) yang oleh peraturan perundang-

undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum. 

Tindak pidana menurut Prof. Moeljatno yaitu “perbuatan yang 

dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman 

(sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar 

larangan tersebut.”
7
 Sedangkan menurut E. Utrecht yaitu pengertian 

tindak pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga disebut 

delik, karena peristiwa itu sesuatu perbuatan (handelen atau doen positif) 

atau suatu melalaikan (natalen negative), maupun akibatnya (keadaan 

yang ditimbukan karena perbuatan atau melalaikan itu). 

                                                 
5
 Kartonegoro, Diklat Kuliah Huku Pidana, (Jakarta : Balai Lektur Mahawiswa), Hlm. 62. 

6
 http://gsihaloho.blogspot.co.id/, diakses tanggal 29 April 2018 pukul 15.00 wib 

7
 http://www.hukumsumberhukum.com/2014/06/apa-itu-pengertian-tindak-pidana.html, diakses 

tanggal 29 Mei 2018 pukul 16.00 wib. 
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Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum 

pidana, tindak pidana adalah pengertian yuridis, lain halnya dengan 

istilah perbuatan atau kejahatan yang diartikan secara yuridis atau secara 

kriminologis, Barda Nawawi Arief menyatakan “tindak pidana secara 

umum dapat diartikan sebagai perbuatan melawan hukum baik secara 

formal maupun secara materiil” 

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku 

atau yang berhubungan denngan diri si pelaku, dan termasuk ke 

dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. 

Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya 

dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadan-keadaan mana tindakn-

tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.
8
 Unsur subjektif dari suatu 

tindak pidana itu adalah : 

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (Dolus atau Culpa); 

2. Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti 

yang dimaksud dalam pasal 53 ayat 1 KUHP; 

3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya 

di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, 

pemalsuan dan lain-lain; 

4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang 

terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP; 

                                                 
8
 P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, (Jakarta : Citra Aditya Bakti,1997), 

Hlm.193. 
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5. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak 

pidana menurut pasal 308 KUHP. 

Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah : 

1. Sifat melanggar hukum atau wederrechtelicjkheid; 

2. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai 

negeri dialam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau 

keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseoran 

terbatas di dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP; 

3. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai 

penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat. 

Menurut Prof. Moeljatno unsur tindak pidana yaitu sebagai berikut, 

yakni:
9
 

1. Perbuatan ; 

2. Yang dilarang (oleh aturan hukum); dan 

3. Ancaman pidana (yang melanggar larangan). 

Menurut R. Tresna tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yaitu 

sebagai berikut : 

1. Perbuatan atau rangkaian perbuatan; 

2. Yang bertentangan dengan peraturan perundang; dan 

3. Diadakan tindakan penghukuman. 

                                                 
9
 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & 

Batas Berlakunya Hukum Pidana), (Raja Grafindo Persada, 2002), Hlm.79. 
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Meskipun rumusan di atas terlihat berbeda namun pada hakikatnya 

ada persamaan, yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai 

perbuatannya maupun mengenai diri orang lain. 

Dalam hukum pidana dikenal delik formil dan delik materiil. Bahwa 

yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang perumusannya 

menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan 

pidana oleh Undang-undang. Disini rumusan dari perbuatan jelas, 

misalnya pasal 362 KUHP tentang pencurian. Adapun delik materiil 

adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang 

dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Dengan kata 

lain, hanya disebut rumusan dari akibat perbuatan, misalnya pasal 338 

KUHP tentang Pembunuhan. 

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran 

dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan 

tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau 

siksaan bagi yang bersangkutan. Pelanggaran sendiri mempunyai artian 

sebagai suatu perbuatan pidana yang ringan dan ancaman hukumannya 

berupa dendan atau kurungan, sedangkan keahatan adalah perbuatan 

pidana yang berat. Ancaman hukumannya berupa hukuman denda, 

hukuman penjara, hukuman mati, dan kadangkala masih ditambah 
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dengan hukuman penyitaan barang-baranag tertentu, pencabutan hak 

tertentu, serta pengunguman keputusan hakim.
10

 

Perbuatan tindak pidana dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu 

sebagai berikut: 
11

 

1. Perbuatan pidana (delik) formil, adalah suatu perbuatan pidana yang 

sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan 

yang dirumuskan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan. 

Contoh: pencurian adalah perbuatan yang sesuai dengan rumusan 

pasal 362 KUHP, yaitu mengambil barang milik orang lain dengan 

maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum; 

2. Perbuatan pidana (delik) materiil, adalah suatu perbuatan pidana 

yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu, contoh : 

pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan yang dianggap sebagai 

delik adalah matinya seseorang yang merupakan akibat dari 

perbuatan seseorang; 

3. Perbuatan pidana (delik) dolus, adalah suatu perbuatan pidana yang 

dilakukan dengan sengaja. Contoh : pembunuhan berencana (Pasal 

340 KUHP); 

4. Perbuatan Pidana (delik) culpa, adalah suatu perbuatan pidana yang 

tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan luka atau matinya 

seseorang. Contoh : Pasal 359 KUHP tentang kelalaian atau 

kealpaan. 

                                                 
10

 Yulies Tiena Masriani, Pengantar Hukum Indonesia, (Jakarta : Penerbit Sinar Grafika,2004), 

Hlm. 60. 
11

 Ibid, Hlm. 63. 
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5. Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan 

pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum 

merupakan delik. Contoh : pasal 284 KUHP mengenai perzinaan 

atau pasal 310 KUHP mengenai Penghinaan; 

6. Delik Politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan 

kepada keamanan negara, baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Contoh: Pasal 107 KUHP mengenai pemberontakan akan 

penggulingan pemerintahan yang sah. 

Fungsi Hukum dalam perbuatan tindaka pidana adalah dapat 

dibedakan menjadi 2 fungsi yaitu : 

1. Umum : Hukum Pidana merupakan sebagian dari keseluruhan 

lapangan hukum, maka fungsi hukum pidana juga sama dengan 

fungsi hukum pada umumnya ialah mengatur hidup kemasyarakatan 

atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat; 

2. Khusus : ialah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan 

yang hendak mengambil haknya dengan melawan hukum, sanksi 

yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam dibandingkan dengan 

sanksi yang terdapat pada cabang-cabang hukum lainnya. 

 

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkotika 

Tindak Pidana Narkotika diatur didalam Undang Undang Nomor 35 

Tahun 2009 tentang Narkotika. Dikemukakan oleh Sudarto , pada 

hakikatnya hukum itu mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat 
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dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang dibolehkan dan 

sebaliknya. Hukum dapat mengkualifikasi sesuatu perbuatan sesuai 

dengan hukum atau mendiskusikannya sebagai melawan hukum. 

Perbuatan yang sesuai dengan hukum tidak merupakan masalah dan tidak 

perlu dipersoalkan, yang menjadi masalah ialah perbuatan melawan 

hukum, bahkan yang diperhatikan dan digarap oleh hukum ialah justru 

perbuatan yang disebut terakhir ini, baik perbuatan melawan hukum yang 

sungguh-sungguh terjadi (onrecht in actu) maupun perbuatan melawan 

hukum yang mungkin akan terjadi (onrecht in potentiei). Perhatian dan 

penggarapan perbuatan itulah yang merupakan penegakan hukum. 

Terhadap perbuatan yang melawan hukum tersedia sanksi. 

Melihat tata hukum secara skematis, maka dapat dibedakan adanya 

tiga sistem penegakan hukum, istilah sistem-sistem penegakan hukum 

perdata, sistem penegakan hukum pidana dan sistem penegakan hukum 

administrasi. Berturut-turut sistem sanksi hukum perdata, sistem sanksi 

hukum pidana dan sistem sanksi hukum administrasi (tata usaha negara). 

Ketiga sistem penegakan hukum tersebut masing-masing didukung dan 

dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara atau biasa disebut apratur 

(alat) penegak hukum, yang mempunyai sendiri-sendiri pula.
12

  Jenis-

jenis Tindak Pidana Narkotika yang diatur dalam Undang Undang 

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika : 

                                                 
12

 Ibid., Hlm, 111. 
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1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, 

memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan 

Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman, Pasal 111; Setiap 

orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, 

memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narrkotika 

Golongan I bukan tanaman, pasal 112; 

2. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, 

mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, 

pasal 113; 

3. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan 

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

jual neli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Pasal 

114; 

4. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, 

mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, 

Pasal 115; 

5. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan 

Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, Pasal 116; 

6. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, 

menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan II, 

Pasal 117; 
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7. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, 

mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, 

Pasal 118; 

8. 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, Pasal 

119; 

9. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, 

mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, 

Pasal 120; 

10. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan 

Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan 

Narkotika Golongan II, Pasal 121; 

11. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, 

memlihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan 

Narkotika Golongan III, Pasal 122; 

12. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, 

mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, 

Pasal 123; 

13. 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, Pasal 

124; 
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14. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, 

mengirim, mengangkur, atau mentransito Narkotika Golongan III, 

Pasal 125; 

15. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan 

Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan 

Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, Pasal 126; 

16. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I, II, dan III bagi diri 

sendiri Pasal 127;  

17. Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak 

melapor, Pasal 128; 

18. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor 

Narkotika untuk perbuatan Narkotika; memproduksi, mengimpor, 

mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk 

pembuatan Narkotika; menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, 

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau 

menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; 

membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor 

Narkotika untuk pembuatan Narkotika,Pasal 129; 

19. Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak 

pidana Narkotika, Pasal 130; 

20. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana 

Narkotika dan Prekursor Narkotika, Pasal 131; 
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21. Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, 

memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, 

memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan 

tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk 

melakukan tindak pidana Narkotika untuk menggunakan Narkotika, 

Pasal 133; 

22. Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak 

melaporkan diri; keluarga dari pecandu narkotika yang dengan 

sengaja tidak melaporkan pecandu narkotika tersebut, Pasal 134; 

Uraian diatas adalah mengenai ketentuan pidana yang diatur dalam 

Undang-Undang Narkotika. apabila seperangkat sanksi pidana yang telah 

ditetapkan merupkan hasil pilihan yang kurang tepat atau sudah tidak 

sesuai lagi dengan perkembangan kriminalitas, maka adalah wajar apabila 

penanggulangan perkembangan kriminalitas sedikit terganggu. Hubungan 

anatara gejala masa kini, yaitu adanya peningkatan dan perkembangan 

kriminalitas di satu pihak dengan keterbatasan jumlah sanksi pidana yang 

tersedia bagi hakim dan jaksa di lain pihak, merupakan salah satu 

masalah di bidang kebijakan pemidanaan yang cukup sulit. 

Undang-Undang Narkotika mengatur sanksi pidana maupun tindakan 

seperti rehabilitasi tetapi jika melihat sebenarnya Undang-Undang 

Narkotika mempunyai perbedaan dengan Kitab Undang Undang Hukum 
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Pidana (KUHP), berikut adalah perbedaan Undang-Undang Narkotika 

dibandingkan dengan KUHP :
13

 

1. Dalam Undang-Undang Narkotika terdapat hukuman mati, hukuman 

penjara, hukuman denda. Selain itu terdapat sanksi administrative 

seperti teguran, peringatan, denda administrative, penghentian 

sementara kegiatan dan pencabutan izin serta hukuman tambahan 

yang diatur dalam pasal 130 ayat (2) Undang-Undang Narkotika, 

berupa: 

a. Pencabutan izin usaha; dan atau 

b. Pencabutan status badan hukum. 

Sedangkan dalam KUHP hukumannya berupa : 

a. Hukuman Pokok 

1) Hukuman Mati; 

2) Hukuman Penjara; 

3) Hukuman Kurungan; 

4) Hukuman Denda; 

5) Hukuman Pidana tutupan. 

b. Hukuman Tambahan : 

1) Pencabutan berapa hak yang tertentu; 

2) Perampasan barang yang tertentu; 

3) Pengunguman keputusan hakim. 

                                                 
13

 Ibid. Hlm.97 
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2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana 

Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang Narkotika tersebut dengan pidana penjara yang 

sama dengan orang melakukan kejahatan atau pelanggaran terhadap 

ketentuan dalam Undang-Undang Narkotika tersebut dengan pidana 

penjara yang sama dengan orang yang melakukan atau pelanggaran 

terhadap ketentutan dalam Undang-Undang Narkotika ini, misalnya 

percobaan untuk menyediakan narkotika golongan I, dipidana 

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

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

Rp.800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak 

Rp.8.000.000.000,00 (Delapan miliar rupiah). Sedangkan dalam 

KUHP hukuman terhadap orang yang melakukan percobaan adalah 

maksimum hukuman utama yang diadakan bagi kejahatan 

dikurangkan dengan sepertiganya, dalam hal percobaan; 

3. Undang-Undang Narkotika bersifat elastis, seperti perubahan dari 

Undang-Undang Narkotika tahun 1997 menjadi Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2009, sedangkan KUHP tidak bersifat elastis 

karena didalamnya mengatur banyak hal; 

4. Perluasan berlakunya asas territorial, dalam hal ini Undang-Undang 

Narkotika beserta pemerintah mengupayakan hubungan kerjasama 

secara bilateral maupun multilateral guna untuk pembinaan dan 
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pengawasan narkotika, sedangkan KUHP hanya berlaku di 

Indonesia.; 

5. Penggunaan pidana minimal dalam Undang-Undang Narkotika 

memberikan asumsi bahwa Undang-Undang tersebut diberlakukan 

menjerat pihak-pihak yang melakukan kejahatan dan pelanggaran 

terhadap narkotika. Misalnya pidana minimal yang terdapat dalam 

pasal 113 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, sedangkan dalam 

KUHP tidak mengenal pidana minimal, yang ada hanya pidana 

maksimal, seperti dalam pasal 362 KUHP tentang pencurian; 

Sanksi merupakan aktualisasi dari norma hukum yang mempunyai 

karakteristik sebagai ancaman atau sebagai sebuah harapan. Sanksi akan 

dapat memberikan dampak positif atau negative terhadap lingkungan 

sosialnya, di samping itu, sanksi ialah merupakan penilaian pribadi 

seseorang yang ada kaitannya dengan sikap perilaku serta hati nurani 

yang tidak mendapatkan pengakuan atau dinilai tidak bermanfaat bila 

ditaati. Pengaruh hukum dan konsep tujuan dapat dikatakan bahwa 

konsep pengaruh berarti sikap tindak atau perilaku yang dikaitkan dengan 

suatu kaidah hukum dalam kenyataan, perpengaruh positif atau 

efektivitasnya yang tergantung pada tujuan atau maksud suatu kaidah 

hukum. Suatu tujuan hukum tidak selalu identic dinyatakan dalam suatu 
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aturan dan belum tentu menjadi alasan yang sesungguhnya dari pembuat 

aturan tersebut.
14

 

Sanski pidana yang telah ditetapkan merupakan hasil pilihan yang 

kurang tepat atau sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan 

kriminalitas, maka adalah wajar apabila penanggulangan perkembangan 

kriminalitas di satu pihak dengan keterbatasan jumlah sanksi pidana yang 

tersedia bagi hakim dan jasa di lain pihak, merupakan salah satu masalah 

di bidang kebijakan pemidanan (centencing polity) yang cukup sulit.
15

 

 

D. Tinjauan Umum Pecandu dan Pengedar 

Pengertian pecandu Nakrotika itu berkaitan dengan hal-hal yang 

diatur dalam Pasal 127 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 54, Pasal 55 serta 

pasal 103 Undang-Undang Narkotika. pasal 1 angka 13 Undang-Undang 

Narkotika, disebutkan bahwa: 

“Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau 

menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan 

pada narkotika, baik fisik maupun psikis” 

 

Sehingga dari pengertian tersebut, maka dapat diklasifikasikan 2 

(dua) tipe pecandu narkotika yaitu: 

1. Orang yang menggunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan 

fisik maupun psikis; dan 

                                                 
14

 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori Kebijakan Pidana,(Bandung : Alumni, 1984), 

Hlm.90 
15

 Ibid. Hlm. 98-99. 
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2. Orang yang menyalahgunakan narkotika dalam keadaan 

ketergantungan secara fisik maupun psikis.
16

 

Tipe yang pertama, maka dapatlah dikategorikan sebagai pecandu 

yang mempunyai legitimasi untuk mempergunakan narkotika demi 

kepentingan pelayanan kesehatan dirinya sendiri. Kategori seperti itu, 

dikarenakan penggunaan narkotika tersebut sesuai dengan makna pasal 7 

Undang-Undang Narkotika dan tentunya pecandu yang dimaksud adalah 

seorang pecandu yang sedang menjalankan rehabilitasi medis khususnya 

proses intervensi medis. Seorang pecandu yang sedang menggunakan 

narkotika dalam kadar atau jumlah yang ditentukan dalam proses 

intervensi medis pada pelaksanaan rawat jalan, kemudian dia tertangkap 

tangan menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri dan perkaranya 

diteruskan sampai tahap pemeriksaan di pengadilan, maka sudah 

sepatutnya ia tidak terbukti bersalah menyalahgunakan narkotika dan jika 

pecandu memang membutuhkan pengobatan dan atau perawatan intensif 

berdasarkan program assesmen yang dilakukan oleh Tim Asesmen 

Terpadu, maka berdasarkan Pasal 103 ayat (1) huruf b Undang-Undang 

Nakrkotika, hakim disini dapat menetapka pecandu yang tidak terbukti 

bersalah tersebut untuk direhabilitasi dalam jangka waktu tersebut setelah 

mendengar keterangan ahli mengenai kondisi atau taraf kecanduan 

terdakwa. 

                                                 
16

 Hari Sasangka, Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana,(Bandung : Mandar 

Maju,2003), Hlm. 56. 
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Pecandu narkotika tipe kedua, maka dapatlah dikategorikan sebagai 

pecandu tidak mempunyai legitimasi untuk mempergunakan narkotika 

demi kepentingan pelayanan kesehatannya. Pengkategorian seperti itu 

didasarkan pada pengertian penyalahguna yang dimaksud pada pasal 1 

angka 15 Undang-Undang Narkotika, dimana ada unsur esensial yang 

melekat yaitu unsur tanpa hak atau melawan hukum. Mengenai 

penjabaran unsur tanpa hak atau melawan hukum telah dipaparkan 

peneliti sebelumnya yaitu pada pokokya seseorang yang menggunakan 

narkotika melanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 

dan pasal 8 Undang Undang Narkotika tersebut. Maka pelaku tersebut 

tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum.
17

 

Secara esensial penyalahguna dan pecandu narkotika tipe kedua 

adalah sama-sama menyalahgunakan narkotika, hanya saja bagi pecandu 

narkotika mempunyai karakteristik tersendiri yakni adanya 

ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Pecandu 

narkotika tipe kedua tersebut hanya dikenakan tindakan berupa 

kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, dalam 

jangka waktu masksimal yang sama dengan jangka waktu maksimal 

penjara sebagaimana tercantum pada pasal 127 ayat 1 Undang-Undang 

Narkotika. 

Pengedar berasal dari kata dasar edar serupa dengan definisi Bandar 

narkotika. di dalam Undang-Undang Narkotika tidak ada definisi 

                                                 
17

 Ibid. Hlm. 58. 
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pengedar secara eksplisit. Sementara arti pengedaran itu sendiri meliputi 

kegiatan atau serangkaian penyaluran atau penyerahan narkotika baik 

dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah 

tanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan pengembangan ilmu 

teknologi. 

Pengedaran, membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito, 

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi 

perantara dalam jual beli, menukar , atau menyerahkan narkotika 

Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Dikenakan ketentuan 

pidana:
18

 

1. Golongan I, diancam pidana penjara paling singkat empat tahun dan 

maksimum penjara seumur hidup atau pidana mati. Denda paling 

sedikit delapan ratus juta rupiah dan paling banyak sepuluh miliar 

rupiah, apabila beratnya melebihi satu kilogram atau melebihi lima 

batang pohon (untuk tanaman) dan melebihi gram (bukan tanaman), 

maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga (Pasal 114 dan 

Pasal 115 Undang-Undang Narkotika); 

2. Golongan II, diancam pidana penajara paling singkat tiga tahun dan 

maksimum pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Denda 

paling sedikit enam ratus juta rupiah dan paling banyak delapan 

miliar rupiah. Apabila beratnya melebihi lima gram, maka pidana 

                                                 
18

 B. Simandjuntak, Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial, (Bandung : Parsito, 1981), Hlm. 

200. 
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denda maksimum ditambah sepertiga (Pasal 119 dan Pasal 120 

Undang-Undang Narkotika); 

3. Golongan III, diancam dengan pidana penjara paling singkat dua 

tahun dan paling singkat dua tahun dan paling lama lima belas tahun, 

dnda paling sedikit enam ratus juta rupiah dan paling banyak lima 

miliar rupiah. Apabila beratnya melebihi lima gram, maka pidana 

denda maksimum ditambah sepertiga (Pasal 124 dan Pasal 125 

Undang –Undang Narkotika. 

Golongan Pecandu Narkotika menurut Simanjuntak,
19

 bahwa dalam 

lingkungan pergaulan apabila kita menjumpai seseorang yang 

menyalahgunakan bahan obat-obatan tertentu, janganlah terlalu cepat 

memberikan penilaian bahwa orang tersebut telah menjadi pecandu. Kita 

harus lebih dahulu menyelidiki sifat dari pemakaian obat itu. Perlu 

ditegaskan sehingga kita tidak salah mengambil tindakan kepada mereka. 

Bagaimanapun, tidak ada orang yang ingin nama baiknya menjadi rusak. 

Terhadap permasalahan sebagaimana tersebut di atas lebih lanjut 

Simanjuntak mengemukakan untuk itu kita harus membedakan para 

pemakai obat-obatan ini, sebagai berikut : 

1. Experimental Users (Golongan yang mencoba-coba) 

Mereka hanya ingin mencoba saja, sesuai dengan naluri seorang 

manusia. Mereka hanya didorong oleh rasa ingin tahu saja, sehigga 

                                                 
19

 Ibid. Hlm. 250. 
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pemakaian biasanya hanya sekali-kali dan dalam takaran kecil. 

Biasanya hal ini akan berhenti dengan sendirinya; 

2. Social-recreational users (Pemakai untuk sosial-rekreasi) 

Pemakai yang hanya mempergunakan obat untuk keperluan 

sosial dan rekreasi. Biasanya dilakukan bersama teman-teman untuk 

memperoleh kenikmatan. Penggunaan obat-obat ini hanya di waktu-

waktu tertentu saja, misalnya ketika mengadakan pesta ataupun 

kegiatan tertentu. Dalam hal ini tidak ada penjurusan kepada 

pemakaian yang berlebihan. Pada golongan ini mereka masih mampu 

melakukan aktifitas sosial dengan sempurna; 

3. Circumstansial-situasional users (Pemakai karena situasi) 

Mereka ini mempergunakan obat karena terdorong oleh suatu 

keadaan. Misalnya dipakai oleh atlet, supir mobil jarak jauh untuk 

mencegah mengantuk dan keletihan, pemain music, pemain 

sandiwara, serdadu dalam pertempuran. Tujuan mereka untuk 

memperbesar prestasi dan kemauannya. Dakam hal ini penderita 

sering mengulangi perbuatannya sehingga resiko menjadi pecandu 

lebih besar dari kedua golongan terdahulu. Obat yang sering 

dipergunakan untuk maksud ini adalah obat perangsang mental 

seperti amphetamine; 

4. Intensified drug users (Pemakai obat yang intensif) 

Pada golongan ini pemakaian obat bersifat kronis, sedikitnya 

sekali sehari, dengan maksud untuk melarikan diri dari problem 
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kehidupan. Mereka mempunyai kecenderungan lebih buruk dari 

golongan circumstantial-situasional users; 

5. Compulsive drug user (pemakaian obat yang sering) 

Penggunaan obat pada golongan ini sangat sering, takarannya 

tinggi, dan tidak lagi dapat melepaskan dirinya dari pengaruh obat 

tanpa goncangan mental dan fisik.
20

 

Pecandu dan pengedar adalah dua hal yang saling berhubungan 

secara tidak disengaja maupun di sengaja. Pecandu ya sama saja 

penyalahguna narkotika, sekarang ini banyak orang-orang yang memakai 

narkotika bukan kebutuhan medis melainkan hanya untuk membuat 

kenyamanan untuk diri sendiri walaupun orang itu tidak sakit tetapi dia 

sendiri yang membuat menjadi sakit dan menjadi kecanduan, dan yang 

lebih miris orang-orang yang memakai narkotika hanya berdasarkan 

trend dan keinginan untuk hal tahu hal seperti ini sungguh sangat 

disayangkan karena tidak adanya pelajaran atau sosialisasi sejak kecil 

tentang bahayanya narkotika. 

 

2.2 Landasan Yuridis 

A. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009  

Undang Undang Narkotika (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika. Pada dasarnya kebijakan hukum pidana dalam 

penanggulangan narkotika di indoMnesia sejak lama dilakukan. Diawali 

                                                 
20

 Ibid. Hlm. 302-303. 
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dengan berlakunya Ordonasi Obat Bius (Verdoovende Middelen 

Ordonnantie, Stbl.1927 No.278 Jo. No.536). Ordonasi ini kemudian 

diganti dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1976 tentang 

narkotika. selanjtnya Undang-Undang ini diganti menjadi Undang-

Undang 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sampai dengan munculnya 

Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagai pembaharuan terbaru 

dari Undang-Undang tentang Narkotika.
21

 

Undang-Undang Narkotika sudah mengalami perubahan maka 

dengan ini bergaris lurus dengan betapa menjadi pentingnya narkotika 

yang menjadi urusan negara tersebut. Lalu didalam Undang-Undang 

Narkotika tersebut banyak mengatur tentang ketentuan pidana yang 

bahkan hukumannya hingan mencapai hukuman mati. Betapa seriusnya 

permasalahan Narkotika sehingga didalam Undang-Undang Narkotika 

memuat Hukuman mati yang fungsinya memberikan efek jerah bagi para 

pengedar narkotika baik jaringan peredaran gelap narkotika nasional 

maupun peredaran gelap narkotika internasional. 

Disamping itu pidana yang termuat didalam Undang-Undang 

Narkotika tidak hanya Hukuman mati, namun ada juga hukuman penjara, 

hukuman kurungan dan hukuman denda. Hukuman yang diberikan 

berupa hukuman maksimal. Hukuman tidak diberikan kepada pengedar 

saja akan tetapi para penyalahguna narkotika ataupun pecandu berupa 

rehabilitasi yang dianjurkan melaluit proses rehabilitasi yang diberikan 

                                                 
21

 https://ferli1982.wordpress.com/2011/01/04/perkembangan-uu-narkoba-dari-waktu-ke-waktu/, 

diakses pada tanggal 28 Mei 2018, pukul 20.00 WIB. 
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kewenangannya kepada Badan Narkotika Nasional dengan jajarannya 

secara vertical disetiap daerah provinsi maupun daerah kabupaten atau 

kota. Lalu pidana didalam Undang-Undang Narkotika juga memuat bagi 

setiap orang yang sebenarnya tidak terlibat narkotika dengan cara 

menyimpan, menjual, mengedar, menggunakan, menyelundupkan dan 

mentransito, akan tetapi diberikan sanksi pidana karena setiap orang yang 

mengetahui adanya narkotika dilingkungan tersebut akan tetapi tidak 

melaporkan atau memberi tau kepada pihak yang berwenang maka dapat 

diberikan hukuman pidana. Perlu kita sadari bahwa narkotika menjadi 

sorotan penting bagi Indonesia agar bersih dari Narkotika dengan 

memberikan ancaman pidana yang maksimal dan sangat detail. 

Adapun ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2009 yang berkaitan dengan hukuman pidana bagi para 

pengedar maupun penyalahguna ataupun pecandu narkotika adalah 

sebagai berikut : 

- Pasal 1 angka 1 

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau 

bukan tanaman, baik sintetis maupun simentetis, yang dapat 

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, 

mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat 

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-

golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.” 

- Pasal 1 angka 6 
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“Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap 

kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakikan secara tanpa hak 

atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana 

narkotika dan prekursor narkotika.” 

- Pasal 1 angka 13 

“Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau 

menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan 

pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.” 

- Pasal 1 angka 14 

“Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh 

dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus 

dengan takaran yang mengikat agar menghasilkan efek yang sama 

dan apabila penggunaanya dikurangi dan atau dihentikan, secara 

tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.” 

- Pasal 1 angka 15 

“Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa 

hak atau melawan hukum.” 

- Pasal 7 

“Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan 

kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” 

- Pasal 111 

“(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, 

memelihara, memiliki, menyimpan, menuasai atau menyediakan 
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Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan 

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

(dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit 

Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling 

banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). 

 (2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, 

menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 

I dalam bentuk tanaman sebagaiman 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) pada ayat (1) ditambah 1/3 

(sepertiga).   

- Pasal 112 

“(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 Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta 

rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar 

rupiah) 

 (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau 

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman 
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sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) 

gram, peaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau 

pidana penjara paling 5 (lima) tahun dan paling 20 (dua puluh) 

tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).” 

- Pasal 113 

“(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum 

memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan 

Narkotika Golongan I, dipidina dengan pidana penjara paling 

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

pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar 

rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar 

rupiah). 

 (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 
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“(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, dipidina dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun 

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

sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling 

banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 

 (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, 

membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, 

menyeragkan atau menerima 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 

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 

“(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, 

mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I 

bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 

(empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana 
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denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta 

rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar 

rupiah) 

 (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau 

mentransito Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana 

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

dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana 

penjara paling 5 (lima) tahun dan paling 20 (dua puluh) tahun 

dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) ditambah 1/3 (sepertiga).” 

- Pasal 116 

“(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, 

dipidina dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun 

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

sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling 

banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 

 (2) Dalam hal perbuatan menggunakan 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 
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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 

“(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 Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling 

banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).  

(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).” 

- Pasal 118 

“(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 Rp.800.000.000,00 (delapan 
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ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 

(delapan miliar rupiah).  

(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, 

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 

“(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 Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan 

paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).  

(2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, 

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar 

atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana 

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

dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, 

pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 
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(dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana 

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

- Pasal 120 

“(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 

Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak 

Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).  

(2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau 

mentransito 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).” 

- Pasal 121 

“(1) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan 

Nakrotika 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 

Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling 

banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).  
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(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, 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 

“(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 

Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak 

Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).  

(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 
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“(1) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum 

memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan 

Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling 

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

pidana denda paling sedikit Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta 

rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar 

rupiah).  

(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 

“(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 Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling 

banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).  
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(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 

“(1) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, 

mengirim, mengangkur 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 

Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak 

Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).  

(2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau 

mentransito 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 126 
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“(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 Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan 

paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).  

(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 

“(1) setiap Penyalah Guna : 

a. Nakrotika 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. 
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(2) Dalam memutuskan perkara sebagaiman dimaksud pada ayat (1), 

hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103; 

(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.” 

- Pasal 128 

“(1) Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, 

sebaaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak 

melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) 

bulan atau pidana paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah); 

(2) Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan 

orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 

ayat (1) tidak dituntut pidana; 

(3) Pecndu Narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani rehabilitasi medis 

2 (dua) kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan atau 

lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah tidak di 

tuntut pidana; 

(4) Rumah sakit dan atau lembaga rehabilitasi medis sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi standar kesehatan yang 

ditetapkan oleh menteri.” 
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- Pasal 131 

“Setiap orang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak 

pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 

113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 

119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 

125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128, dan Pasal 129 dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling 

banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)” 

-  Pasal 134 

“(1) Pecandu Nakrotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja 

tidak melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 

ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) 

bulan atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000,00 (dua 

juta rupiah);  

(2) Keluarga dari pecandu narkotika sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) yaitu dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu 

Narkotika tersebut dipidana dengan pidana kurungan paling 

lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 

Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).” 

Dalam Undang-Undang Narkotika ini, menyatakan bahwa narkotika 

menjadi hal yang serius untuk diberantas baik dari segi penyalah guna, 

pecandu maupun pengedar. Ketentuan pidana juga tidak hanya diberikan 
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pengedar namun ketentuan pidana narkotika ini masuk ke lingkungan 

keluarga maupun lingkungan masyarakat. 

Secara yuridis, ketentuan pidana narkotika dalam Undang-Undang 

Narkotika menjadi dominan dalam pemberantasan untuk memerangi 

narkotika, karena narkotika merupakan kejahatan yang luar biasa maka 

hukuman pidana narkotika juga harus luar biasa menghadapi kejahatan 

tersebut. 

 

B. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP). Mengatur 

tentang proses beracara dalam tindak pidana. KUHAP merupakan hukum 

formil yang menegakan hukum materiil yaitu Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana atau disingkat KUHP. Didalam penanganan tindak pidana 

narkotika dalam hal ini ada proses acara pidana dalam tahap penyidikan, 

penyelidikan, penuntutan, mengadili, putusan pengadilan serta tertangkap 

tangan. Adapun didalam KUHAP menjelaskan yang berkaitan dalam 

definisi diatas yaitu sebagai berikut: 

- Pasal 1 angka 1 

Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau 

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus 

oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan 

- Pasal 1 angka 2 
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Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan 

menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari 

serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang 

tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan 

tersangkanya. 

- Pasal 1 angka 4 

Penyelidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang 

diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan 

penyelidikan. 

- Pasal 1 angka 5 

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari 

dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana 

guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut 

cara yang diatur dalam Undang-Undang ini. 

- Pasal 1 angka 6 

a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-

Undang ini untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta 

melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap. 

b. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang Undang-

Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanaka 

penetapan hakim. 

- Pasal 1 angka 7 
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Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan 

perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal 

menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan 

permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang 

Pengadilan. 

- Pasal 1 angka 8 

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi kewenangan 

Undang-Undang untuk mengadili. 

- Pasal 1 angka 9 

Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, 

memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, 

jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut 

cara yang diatur dalam Undang-Undang ini. 

- Pasal 1 angka 11 

Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam 

sidang Pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau 

bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut 

cara yang diatur dalam Undang-Undang ini. 

- Pasal 1 angka 14 

Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau 

keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai 

pelaku tindak pidana. 

- Pasal 1 angka 15 
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Terdakwa adalah seseorang yang dituntut, diperiksa dan diadili di 

sidang pengadilan. 

- Pasal 1 angka 19 

Tertangkap Tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang 

melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat 

tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh 

khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila 

sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah 

dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan 

bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu 

melakukan tindak pidana itu. 

 

C. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 2014, Menteri 

Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2014, Menteri 

Sosial Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2014, Jaksa Agung 

Republik Indonesia Nomor: Per-005/A/JA/03/2014, Kepala 

Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2014, 

Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : 

PERBER/01/III/2014/BNN. 

Peraturan Bersama ini merupakan peraturan bersama-sama antara 

instansi atau lembaga negara yang berfokus dalam pelaksanaan 
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rehabilitasi bagi para penyalahgunaan narkotika dan pecandu narkotika. 

Peraturan bersama ini mengatur tentang penanganan pecandu narkotika 

dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi 

.Adapun ketentuan dalam peraturan bersama ini yakni : 

- Pasal 1 Angka 5 

“Narkotika pemakaian satu hari adalah narkotika jumlah tertentu 

yang dibawa, dimiliki, disimpan dan dikuasai untuk digunakan oleh 

penyalahguna narkotika” 

- Pasal 1 Angka 6 

“Tim Asesmen Terpadu adalah tim yang terdiri dari Tim dokter dan 

tim hukum yang ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja setempat 

berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional, 

Badan Narkotika Nasional Provinsi, Badan Narkotika Nasional 

Kabupaten atau Kota.” 

- Pasal 2 

“Peraturan bersama ini bertujuan untuk : 

1) Mewujudkan kordinasi dan kerjasama secara optimal 

penyelesaian permasalahan narkotika dalam rangka menurunkan 

jumlah pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika 

melalui program pengobatan, perawatan, dan pemulihan dalam 

penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan 

narkotika sebagai tersangka, terdakwa atau narapidana, dengan 

tetap melaksanakan pemberantasan peredaran gelap narkotika ; 
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2) Menjadi pedoman teknis dalam penanganan pecandu narkotika 

dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai tersangka, 

terdakwa, atau narapidana untuk menjalani rehabilitasi medis 

dan atau rehabilitasi sosial; 

3) Terlaksanaanya proses rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial 

di tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan dan pemidanaan 

secara sinergis dan terpadu” 

- Pasal 3 

1) “Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan  Narkotika 

sebagai tersangka dan atau terdakwa dalam penyalahgunaan 

narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, 

dan persidangan di pengadilan dapat diberikan pengobatan, 

perawatan, dan pemulihan pada lembaga rehabilitasi medis dan 

atau lembaga rehabilitasi sosial; 

2) Pecandu narkotika dan korban penyalagunaan narkotika sebagai 

tersangka dan atau terdakwa dalam penyalahgunaan narkotika 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yag menderita komplikasi 

medis dan atau komplikasi psikiatris, dapat ditempatkan 

dirumah sakit pemerintah yang biayanya ditanggung oleh 

keluarga atau bagi yang tidak mampu ditanggung pemerintah 

sesyai dengan ketentuan yang berlaku; 

3) Dalam hal pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan 

narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memilih 
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ditempatkan dirumah sakit swasta yang ditunjuk pemerintah, 

maka biaya menjadi tanggungan sendiri; 

4) Keamanan dan pengawasan pecandu narkotika dan korban 

penyalahgunaan narkotika yang tempatkan dalam lembaga 

rehabilitasi media, lembaga rehabilitasi sosial dan rumah sakit 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), 

dilaksanakan oleh rumah sakit dan atau lembaga rehabilitasi 

yang memenuhi standar keamanan tertentu serta dalam 

pelaksanaanya dapat berkordinasi dengan polri; 

5) Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika 

sebagai tersangka dan atau terdakwa yang telah dilengkapi surat 

hasil asesmen dari tima asesmen terpadu, dapat ditempatkan 

pada lembaga rehabilitas medis atau rehabilitas sosial dengan 

kewenangan institusi masing-masing.” 

- Pasal 4 

1) “Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika 

sebagai tersangka dan atau terdakwa penyalahgunaan narkotika 

yang di tangkap tanpa barang bukti narkotika dan positif 

menggunakan narkotika sesuai dengan hasil tes urine, darah atau 

rambut dapat di tempatkan di lembaga rehabilitasi medis dan 

atau lembaga rehabilitasi sosial yang dikelola oleh pemerintah 

setelah dibuatkan berita acara pemeriksaan hasil laboratorium 

Ayuning Tyas, Efektifitas Penerapan Ancaman Delik Kejahatan Narkotika di Kota Batam, 2018 
UIB Respository©2018



58 

 

Universitas Internasional Batam 

dan berita acara pemeriksaaan oleh penyidik dan telah 

dilengkapi dengan surat hasil asesmen tim asesmen terpadu; 

2) Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika yang 

ditangkap atau tertangkap tangan dan terdapat barang bukti 

dengan jumlah tertentu dengan atau tidak memakai narkotika 

sesuai hasil tes urine, darah, rambut atau DNA selama proses 

peradilannya berlangsung dalam jangka waktu tertentu dapat di 

tempatkan dilembaga rehabilitasi medis dan rumah sakit yang 

dikelola oleh pemerintah, setelah dibuatkan berita acara 

pemeriksaan hasil laboratorium dan berita acara pemeriksaan 

oleh penyidik Badan Narkotika Nasiona; dan telah dilengkapi 

dengan surat hasil tim asesmen terpadu; 

3) Barang bukti dengan jumlah tertentu sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

4) Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika 

sebagai tersangka dan atau terdakwa penyalahgunaan narkotika 

yang ditangkap dengan barang bukti melebihi jumlah tertentu 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan positif memakai 

narkotika  berdasarkan hasil tes urine, darah, rambut atau DNA 

setelah dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh penyidik dan 

telah dinyatakan dengan hasil asesmen dari tim asesmen 

terpadu, tetap ditahan dirumah tahanan negara atau cabang 

rumah tahanan negara dibawah naungan kementrian hukum dan 
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hak asasi manusia Republik Indonesia serta dapat diberikan 

pengobatan dan perawaran dalam rangka rehabilitasi; 

5) Hasil asesmen dari tim asesmen terpadu sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) wajib disimpulkan paling 

lama 6 (enam) hari sejak diterimanya permohonan dari 

penyidik.” 

- Pasal 5 

1) “Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika 

sebagai tersangka dan atau terdakwa yang merangkap pengedar 

narkotika, ditahan dirumah tahanan negara dan bagi yang 

bersangkutan dapat memperoleh rehabilitasi sosial yang 

dilaksanakan dirumah tahanan negara atau lembaga 

permasyarakatan; 

2) Selama proses penyidikan dan atau penuntutan perkara berjalan, 

penyidik dan atau jaksa penuntut umum melakukan koridnasi 

dengan pihak lembaga rehabilitasi dalam proses pengiriman dan 

penjemputan tersangka atau terdakwa dalam tindakan pidana 

nakotika.” 

- Pasal 6 

1) “Terdakwa atau terpidana pecandu narkotika atau korban 

penyalahgunaan narkotika yang telah dapat penetapan atau 

putusan pengadulan yang memiliki kekuatan hukum tetap untuk 

menjalani rehabilitasi diserahkan oleh pihak kejaksaan ke 
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lembaga rehabilitasi media dan atau lembaga sosial yang 

ditunjuk; 

2) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas 

dilakukan dengan prosedur dan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.” 

- Pasal 7 

1) “Bagi narapidana yang termasuk dalam kategori pecandu 

narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika dan bukan 

pengedar atau Bandar atau kurir atau produsen dapat dilakukan 

rehabilitsi medis dan atau rehabilitasi sosial yang dilaksanakan 

di dalam lapas atau rutan dan atau lembaga rehabilitasi medis 

dan atau rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah; 

2) Bagi narapidana yang termasuk dalam kategori pecandu dan 

korban penyalahgunaan narkotika yang mempunyai fungsi 

ganda sebagai pengedar dapat dilakukan rehabilitasi medis dan 

atau rehabilitasi sosial di dalam lapas dan rutan; 

3) Pelaksanaan rehabilitasi medis dan atau rehabilitasi sosial 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan 

berdasarkan hasil asesmen dari tim asesmen terpadu dan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” 

- Pasal 8 

1) “Dalam melakukan asesmen terhadap pecandu narkotika dan 

korban penyalahgunaan anrkotika sebagai tersangka dan atau 
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narapidana sebagai penyalahgunaan narkotika dibetuk tim 

asesmen terpadu; 

2) Tim asesmen terpadu yang dimaksud dalam ayat (1) diusulkan 

oleh masing-masing pimpinan instansi terkait di tingkat 

nasional, provinsi dan kabupaten atau kota ditetapkan oleh 

Kepala Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional 

Provinsi, Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau Kota; 

3) Tim asesmen terpadu terdiri dari : 

a) Tim dokter yang meliputi dokter dan psikolog; dan 

b) Tim hukum terdiri dari unsur Kepolisian Republik 

Indonesia, Badan Narkotia Nasional, Kejaksaan dan 

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 

4) Tim hukum sebagaimana ayat (3) huruf b, khusus untuk 

penanganan tersangka anak melibatkan balai permasyarakatan.” 

 

D. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 

Tahun 2010  

Surat Edaran Mahkamah Agung (selanjutnya disebut SEMA) Nomor 

04 tahun 2010 merupakan hasil revisi terhadap Surat Edaran Mahkamah 

Agung Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2009 tentang menempatkan 

pemakai narkotika ke dalam panti terapi dan rehabilitasi. Hasil revisi 

yang dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia mengatur 

bagaimana penentuan seorang penyalahgunaan narkotika dan pecandu 
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narkotika dapat direhabilitasi dengan ditentukan berdasarkan takaran 

pemakaian ketika pada saat tertangkap tangan. Berdasarkan yang 

tertuang didalam butir 2 pada SEMA Nomor 04 tahun 2010 yaitu sebagai 

berikut : 

- Butir 2 

“Bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 

103 huruf a dan b, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 

Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada 

klasifikasi untuk tindak pidana sebagai berikut : 

a) Terdakwa pada saat ditangkap tangan oleh penyidik Kepolisian 

Republik Indonesia dan Penyidik Badan Narkotika Nasional 

dalam kondisi tertangkap tangan; 

b) Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan 

barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara 

lain sebagai berikut : 

1) Kelompok Metamphetamine (Shabu) : 1 gram; 

2) Kelompok MDMA (Ekstasi) : 2,4 gram = 8 butir; 

3) Kelompok Heroin : 1,8 gram; 

4) Kelompok kokain : 1,8 gram; 

5) Kelompok Ganja : 5 gram; 

6) Daun Koka : 5 gram; 

7) Meskalin : 5 gram; 

8) Kelompok Psilosybin : 3 gram; 

Ayuning Tyas, Efektifitas Penerapan Ancaman Delik Kejahatan Narkotika di Kota Batam, 2018 
UIB Respository©2018



63 

 

Universitas Internasional Batam 

9) Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) : 2 gram; 

10) Kelompok PCP (Phencyclidine) : 3 gram; 

11) Kelompok Fentanil : 1 gram; 

12) Kelompok Metadon : 0,5 gram; 

13) Kelompok Morfin : 1,8 gram; 

14) Kelompok Petidin : 0,96 gram; 

15) Kelompok Kodein : 72 gram; 

16) Kelompok Bufrenorfin : 32 mg 

c) Surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika 

berdasarkan permintaan penyidik; 

d) Perlu surat keterangan dari dokter jiwa atau psikiater pemerintah 

yang ditunjuk oleh hakim; 

e) Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam 

peredaran gelap.” 

 

2.3 Landasan Teoritis 

A. Teori Pemidanaan Tujuan / Relatif 

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat 

digunakan untuk mencapai permanfaatan, baik yang berkaitan dengan 

orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya 

mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat 

potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.
22

 

                                                 
22

 Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, (Bandung : Alumni, 2002) 
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Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada 

tujuannya pidana dijatuhkan bukan quia peccatum est (karena orang yang 

membuat kesalahan), melakukan ne peccetur (supaya orang jangan 

melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha 

mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.
23

 

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa 

dibedakan menjadi dua istilah, yaitu : 

1. Prevensial Spesial (special preventie) atau Pencegahan Khusus 

Bahwa pengaruh pidana ditunjukan terhadap terpidana, dimana 

prevensi khusus ini menekan tujuan pidana agar terpidana tidak 

mengulangi perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik 

dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat 

yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya. 

2. Prevensi General (generale preventie) atau Pencegahan Umum 

Prevensi General menekan bahwa tujuan pidana adalah untuk 

mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. 

Pengaruh pidana ditunjukan terhadap masyarakat pada 

umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya 

pencegahan kejahatan yang ini dicapai oleh pidana adalah 

dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada 

umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana. 
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B. Teori Tujuan Hukum 

Teori tujuan hukum merupakan teori yang dikemukakan oleh pakar 

hukum yang berasal dari Jerman yakni Gustav Radbruch. Dalam 

mewujudkan tujuan hukum Gustav Radbruch menyatakan perlu 

digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. 

Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering 

berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun 

sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat 

terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas 

prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan 

dengan urutan sebagai berikut: 

1. Keadilan Hukum; 

2. Kemanfaatan Hukum; 

3. Kepastian Hukum. 

Pada awal perkembangan teorinya, teori dari Gustav Radbruch 

sering diartikan bahwa kepastian hukum harus diberi prioritas 

pemenuhannya pada tiap sistem hukum positif, seolah-olah kepastian 

hukum itu harus ada lebih dulu baru kemudian keadilan dan 

kemanfaatan. Gustav Radbruch kemudian meralat teorinya bahwa ketiga 

tujuan hukum sederajat.
24

 

Menurut Gustav Radbruch, hukum yang baik adalah hukum yang 

memuat nilai keadilan, kepastian hukum dan kegunaan. Artinya hukum 
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tersebut harus tetap memperhatikan keseimbangan antara keadilan, 

kepastian dan kegunaan tanpa memprioritaskan salah satunya.
25

 

1. Keadilan Hukum 

Keadilan merupakan sebuah konsep yang abstrak dan sulit untuk 

menemukan tolak ukur apakah sebuah produk hukum memiliki nilai 

keadilan. Hal ini dikarenakan konsep keadilan yang dimaksud adalah 

dalam bentuk persamaan di mata hukum serta perlindungan terhadap 

hak asasi manusia. Cenderung keadilan tidak dapat diukur dengan 

hukum positif, hal ini dikarenakan keadilan merupakan suatu konsep 

yang bergerak secara dinamis.
26

 

Konsepsi keadilan menurut hukum adalah dalam bentuk asas 

persamaan di mata hukum (equality before the law). Sehingga dalam 

melaksanakan keadilan tidak dapat serta merta menggunakan hukum 

positif saja, tetapi juga harus mengakomodir dan menggali 

kebiasaan-kebiasaan yang hidup di dalam masyarakat.
27

 

2. Kepastian Hukum 

Kepastian hukum merupakan sarana dalam menjamin adanya 

keadilan. Kepastian hukum merupakan sarana utama dalam 
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melaksanakan penegakan hukum tanpa mendiskriminasi siapa yang 

melakukan perbuatan melawan hukum.
28

 

Kepastian hukum merupakan sebuah doktrin yang diajarkan 

kepada penegak hukum untuk menggunakan hukum yang sama atas 

kasus yang serupa. Hal ini kemudian cenderung digunakan oleh 

aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum sesuai 

dengan aturan-aturan normatif yang relevan. 

Tujuan hukum atau dalam bentuk lain adalah putusan yang baik dan 

bijaksana dapat dipastikan akan mengandung tiga tujuan hukum di atas. 

Sebaliknya, putusan yang kurang baik hanya akan memuat satu tujuan 

hukum mengesampingkan tujuan hukum yang lain. 

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, tujuan hukum adalah terpelihara 

dan terjaminnya keteraturan (kepastian) dan ketertiban.
29

 Hal ini 

kemudian merupakan salah satu sarana agar setiap manusia dapat 

terjamin pelaksanaan hak asasi manusia tanpa didiskriminasi. 
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