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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dibahas beberapa pengertian yang terkait dengan masalah 

yang diteliti. Selain pengertian, juga dibahas dasar hukum yang digunakan untuk 

menjawab permasalahan-permasalahan yang ada dalam bab sebelumnya.

A. Pengertian Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis berasal dari kata “tinjauan” dan “yuridis”. Tinjauan berasal 

dari kata tinjau yang artinya mempelajari dengan cermat. Kata tinjau mendapat 

akhiran menjadi tinjauan yang artinya perbuatan meninjau. Pengertian kata tinjauan 

dapat diartikan sebagai kegiatan pengumpulan data, pengolahan, dan analisa secara 

sistematis. Sedangkan yuridis diartikan sebagai menurut hukum atau yang 

ditetapkan oleh undang-undang. Jadi, tinjauan yuridis dapat diartikan sebagai 

kegiatan pemeriksaan yang teliti, pengumpulan data atau penyelidikan yang 

dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan 

hukum dan undang-undang.3

Tinjauan Yuridis yang dimaksud adalah tinjauan dari segi hukum, sedangkan 

hukum yang penulis kaji disini adalah hukum menurut ketentuan pidana materil. 

Khusus dalam tulisan ini pengertian tinjauan yuridis yaitu suatu kajian yang 

membahas mengenai tindak pidana apa yang terjadi, siapa pelakunya, terpenuh

3 Arya Fitri, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Peredaran Narkotika” 
http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/9158/SKRIPSI%20LENGKAP-
PIDANA-ARYA%20FITRI.pdf, diunduh 22 November 2016.

Hendra Saputra, Analisa Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan 
Pengadilan Negeri Batam Nomor: 176/PID.SUS/2016/PN.BTM), 2017 
UIB Repository (c) 2017

http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/9158/SKRIPSI%20LENGKAP-PIDANA-ARYA%20FITRI.pdf
http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/9158/SKRIPSI%20LENGKAP-PIDANA-ARYA%20FITRI.pdf


9

Universitas Internasional Batam

atau tidaknya unsur-unsur delik, pertangggungjawaban pidana serta penerapan 

sanksi terhadap pelaku tindak pidana.4

B. Tinjauan Umum Tentang Pidana

1. Pengertian Pidana

Hukum merupakan sarana yang mengatur pergaulan hidup secara damai. 

Hukum menghendaki perdamaian. Perdamaian diantara manusia dipertahankan 

oleh hukum yang melindungi kepentingan-kepentingan manusia tertentu, 

kehormatan, kemerdekaan, jiwa harta benda dan sebagainya terhadap yang 

merugikan.

Dalam pembagian hukum konvensional, hukum pidana termasuk bidang hukum 

publik. Artinya hukum pidana mengatur hubungan antara warga dengan negara dan 

menitikberatkan kepada kepentingan umum atau kepentingan publik.5 Secara 

historis hubungan hukum yang ada pada awalnya adalah hubungan pribadi atau 

hubungan privat, tetapi dalam perjalanan waktu terdapat hal-hal yang diambil alih 

oleh kelompok atau suku dan akhirnya setelah berdirinya negara diambil alih oleh 

negara dan dijadikan kepentingan umum. Bukti yang jelas dapat kita lihat di dalam 

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 344 ‘‘barang siapa merampas 

nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan 

kesungguhan hati diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun’’.

4 Ibid, hlm 7
5 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm 1.
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Hukum pidana merupakan hukum yang memilki sifat khusus, yaitu dalam 

sanksinya.6 Setiap kita berhadapan dengan hukum, pikiran kita menuju ke arah 

sesuatu yang mengikat perilaku seseorang di dalam masyarakatnya. Di dalamnya 

terdapat ketentuan apa yang dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, serta 

akibatnya. Kata-kata hukum pidana merupakan kata-kata dari dan satu pengertian, 

maka dapat dimengerti bahwa tidak ada satu pun rumusan di antara rumusan-

rumusan yang ada, yang dapat dianggap sebagai rumusan yang sempurna yang 

dapat berlaku secara umum.7

Beberapa pendapat pakar hukum dari barat (Eropa) mengenai Hukum Pidana, 

antara lain sebagai berikut:8

a. Pompe, menyatakan bahwa hukum pidana adalah keseluruhan aturan 

ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan-perbuatan yang dapat 

dihukum dan aturan pidananya.(Bambang Poernomo, 1993:9).

b. Apeldoorn, menyatakan bahwa hukum pidana dibedakan dan diberikan arti: 

Hukum pidana materiil yang menunjukan pada perbuatan pidana dan yang 

oleh sebab perbuatan itu dapat dipidana, dimana perbuatan pidana itu 

mempunyai dua bagian, yaitu:

1) Bagian objektif merupakan suatu perbuatan atau sikap yang 

bertentangan dengan hukum pidana positif, sehingga bersifat 

melawan hukum yang menybabkan  tuntutan hukum dengan 

ancaman  pidana atas pelanggarannya.

6 Ibid,. hlm 2.
7 P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung::  PT.Citra Aditya Bakti, 
1997), hlm 1.
8 Ibid,. hlm 4.
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2) Bagian subjektif merupakan kesalahan yang menunjukan kepada 

pelaku untuk dipertanggungjawabkan menurut hukum. Hukum 

pidana formal yang mengatur cara bagaimana hukum pidana 

materiil dapat ditegakkan.

c. Algra Janssen, mengatakan bhawa hukum pidana adalah alat yang 

dipergunakan oleh seorang penguasa (Hakim) untuk memperingati mereka 

yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan, reaksi dari 

penguasa tersebut mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang 

seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan dan harta 

kekayaannya, yaitu seandainya ia telah tidak melakukan suatu tindak 

pidana.

Beberapa pendapat pakar hukum Indonesia mengenai Hukum Pidana, antara 

lain sebagai berikut:9

a. Moeljatno mengatakan bahwa Hukum Pidana adalah bagian dari pada  

keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-

dasar dan aturan untuk:

1) Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang 

dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana 

tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.

2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah 

melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan 

pidana sebagaimana yang diancamkan.

9 Ibid.,hlm 6.
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3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat 

dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar 

larangan tersebut. (Bambang Poernomo, 1985: 19-22)

b. Soedarto, mengatakan bahwa hukum pidana merupakan sistem sanksi yang 

negatif, ia diterapakan, jika sarana lain sudah tidak memadai, maka hukum 

pidana dikatakan mempunyai fungsi, yang subsider.

c. Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini adalah hukum yang 

telah dikodifikasikan dalam suatu kitab undang-undang hukum pidana. 

Dalam hal ini Wirjono Prodjodikoro mengungkapkan mengenai definisi 

hukum pidana yaitu “hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai 

pidana”10

Berdasarkan pendapat ahli dan pakar hukum hukum di atas penulis membuat 

kesimpulan, dan menyatakan hukum pidana adalah sekumpulan peraturan hukum 

yang di dibuat oleh negara, yang isinya berupa larangan maupun keharusan sedang 

bagi pelanggar terhadap larangan dan keharusan tersebut dikenakan sanksi yang 

dapat dipaksakan oleh negara.

2. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana, pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sering 

disebut dengan Strafbaarfelt, yang artinya tindak pidana, perbuatan pidana, 
10 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, (Bandung: Rafika Aditama, 
2003),  hlm. 1.
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peristiwa pidana, serta delik. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “delik 

adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran 

terhadap undang-undang tindak pidana.” Delik mempunyai beberapa unsur yakni 

suatu perbuatan manusia, perbuatan-perbuatan itu dilarang dan diancam dengan 

hukuman oleh undang-undang, serta perbuatan itu dilakukan oleh seseorang dan 

dapat dipertanggungjawabkan.11

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “strafbaar feit”, di dalam 

Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa 

sebenarnya yang dimaksud dengan strafbaar feit itu sendiri. Biasanya tindak pidana 

diisinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata delictum.12

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu 

Strafbaarfeit atau delict yang berasal dari bahasa Latin delictum. Sedangkan 

perkataan ”feit” itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti ”sebagian dari 

kenyataan” atau ”een gedeelte van werkelijkheid” sedangkan ”strafbaar” berarti 

”dapat dihukum” , sehingga secara harfiah perkataan ”strafbaar feit ” itu dapat 

diterjemahkan sebagai” sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.13 

Namun, tidak ada penjelasan yang rinci dan mendetail mengenai istilah tindak 

pidana. Oleh karena itu, para pakar hukum berusaha untuk memberikan arti dari 

tindak pidana.

11 Fitrotin Jamilah, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Jakarta: Dunia Cerdas, 2014), hlm. 
43.
12 Teguh Prasetyo, Op.Cit, hlm 47.
13 Arya Fitri, Op.Cit, hlm 8.
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Menurut Hazewinkel-Suringa misalnya, mereka telah membuat suatu rumusan 

yang bersifat umum dari strafbaar feit sebagai “suatu perilaku manusia yang  pada 

suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan 

dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan 

menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya”.14

Menurut W.P.J. Pompe, mengartikan tindak pidana adalah “perbuatan yang 

bersifat melawan hukum dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana. Untuk 

menjatuhkan pidana tidak cukup dengan adanya tindak pidana, akan tetapi 

disamping itu harus ada orang yang dapat dipidana”15

Nyatanya kini setidak-tidaknya ada tiga istilah dalam bahasa kita sebagai 

terjemahan dari istilah strafbaar feit. Strafbaar feit terdiri dari tiga kata, yakni straf, 

baar, dan feit. Secara interlijk kata straf artinya pidana, baar artinya boleh dan feit 

adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah strafbaar feit secara utuh, 

ternyata straf diterjemahkan juga dengan kata hukum. Padahal sudah lazim hukum 

itu adalah terjemahan dari kata recht, seolah-olah kata straf sama dengan recht, 

yang sebenarnya tidak demikian halnya. 

Untuk kata baar ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Secara 

literlijk bias kita terima. Sedangkan untuk kata feit digunakan empat istilah, yakni 

tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Secara literlijk frit memang  lebih pas 

untuk diterjemahkan dengan perbuatan. Kata pelanggaran telah lazim digunakan 

dalam pembendaharaan hukum kita untuk mengartikan dari istilah overtrading 

14P.A.F. Lamintang, Op.Cit, hlm. 181.

15 Ibid,. hlm. 182
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sebagai lawan dari istilah misdrijven (kejahatan) terhadap kelompok tindak pidana 

masing-masing dalam buku II dan buku III KUHP.16

Sementara itu, untuk kata peristiwa menggambarkan pengertian yang  lebih luas 

dari perkataan perbuatan karena peristiwa tidak saja menunjuk pada perbuatan 

manusia, melainkan mencangkup pada seluruh kejadian yang tidak saja disebabkan 

oleh adanya perbuatan manusia semata, tetapi juga oleh alam, seperti matinya 

sesorang karena disambar petir atau tertimbun tanah longsor yang tidak penting 

dalam hukum pidana. Baru penting dalam hukum tindak pidana apabila kematian 

itu disebabkan oleh manusia (pasif maupun aktif).

Dalam setudi ilmu hukum, bahasan tindak pidana tidak dapat dilepaskan dari 

bahasan perbuatan jahat. Suatu perbuatan jahat dapat dilihat dari dua sisi, yaitu 

perbuatan jahat menurut kriminologis dan dan perbuatan jahat dalam arti hukum 

pidana.17

a. Perbuatan jahat dalam arti kriminologis memandang perbuatan jahat 

sebagai gejala masyarkat yang dipandang secara konkret terjadi dalam 

masyarakat, yaitu perbuatan manusia yang menyalahi norma-norma dasar 

yang diakaui dan hidup dalam masyarakat secara nyata.

b. Berbeda dari rumusan perbuatan jahat secara kriminologis, perbuatan jahat 

dalam arti hukum pidana menyatakan bahwa perbuatan jahat  yang 

dimaksud disini adalah perbuatan jahat yang telah terumuskan dalam 

peraturan perundang-undangan.

16 Ibid., hlm. 183.
17 M.Rosid Kusnan, Hukum Pidana, (Klaten: Cempaka Putih, 2008), Hlm 26.

Hendra Saputra, Analisa Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan 
Pengadilan Negeri Batam Nomor: 176/PID.SUS/2016/PN.BTM), 2017 
UIB Repository (c) 2017



16

Universitas Internasional Batam

Hal ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa antara kesalahan dan tindak pidana 

ada hubungan erat, di mana kesalahan tidak dapat dimengerti tanpa adanya 

perbuatan yang bersifat melawan hukum. Dengan kata lain orang dapat melakukan 

tindak pidana tanpa mempunyai kesalahan, tetapi sebaliknya orang tidak mungkin 

mempunyai kesalahan jika tidak melakukan perbuatan yang bersifat melawan 

hukum.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam hukum pidana terdapat berbagai unsur, untuk mengetahui adanya tindak 

pidana , pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri unsur 

subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada 

diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke 

dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya. Sedangkan unsur 

objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu 

di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus 

dilakukan.18

Unsur-Unsur Objektif dari suatu tindak pidana adalah :19

a. Sifat melanggar hukum

b. Kualitas dari si pelaku

18 P.A.F. Lamintang, Op.Cit, hlm. 193.
19 Teguh Prasetyo, Op.Cit, hlm 50.

Hendra Saputra, Analisa Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan 
Pengadilan Negeri Batam Nomor: 176/PID.SUS/2016/PN.BTM), 2017 
UIB Repository (c) 2017



17

Universitas Internasional Batam

Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut 

Pasal 415 KUHP berbunyi “Seorang pejabat atau orang lain yang ditugaskan 

menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara waktu, yang 

dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena 

jabatanya, atau membirkan uang atau surat berharga diambil atau digelapkan oleh 

orang lain atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut, 

diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”20 atau keadaan sebagai 

pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut 

Pasal 398 KUHP berbunyi “seorang pengurus atau komisaris perseroan terbatas, 

maskapai andil Indonesia atau perkumpulan koperasi yang dinyatakan dalam 

keadaan pailit atau yang diperintahkan penyelesaian oleh Pengadilan, diancam 

dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan”21.

c. Kausalitas

Yakni hubungan antara suatu tindakan penyebab dengan suatu kenyataan 

sebagai akibat.

Unsur-Unsur Subjektif dari suatu tindak pidana adalah :22

a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa).

b. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) 

KUHP berbunyi “mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk 

20 Soenarto Soerodibroto, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), Hlm 268.
21 Ibid, hlm 260.
22Teguh Prasetyo, Op.Cit, hlm 51.
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itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesinya 

pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri”23.

c. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan 

pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.

d. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP 

berbunyi “barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih 

dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan 

rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau 

selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”24. 

Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP berbunyi “jika 

seorang ibu karena takut akan diketahui orang tentang kelahiran anaknya, tidak 

lama sesudah melahirkan, menempatkan anaknya untuk ditemukan atau 

meninggalkanya dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya, maka 

maksimum pidana tersebut dalam pasal 305 dan 306 dikurangi separuh”25. 

C. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Narkotika adalah istilah yang sudah tidak asing lagi di Indonesia. Sering kali 

kita mendengar dan membaca berita tentang bahaya dari Narkotika tersebut baik di 

23 Ibid, hlm 47.
24 Ibid, hlm 208.
25 Ibid, hlm 185.
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media elektronik maupun media cetak. Di Indonesia, peredaran zat terlarang ini 

merupakan permasalahan utama yang memang harus segera diatasi. Narkotika 

adalah obat yang bekerja secara selektif pada Susunan Saraf Pusat (SSP) dan 

mempunyai “efek utama” terhadap perubahan kesadaran atau membuat terjadinya 

penurunan kesadaran, hilangnya rasa, dan mengurangi sampai menghilangkan rasa 

nyeri, digunakan untuk analgesic, antitusif, antispasmodic, dan premedikasi-

anestesi.26

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. Cakupan yang lebih luas tersebut 

selain didasarkan pada 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.

2. Sejarah Pembentukan Undang-Undang Narkotika

Narkotika telah dikenal oleh manusia didunia sejak zaman prasejarah tepatnya 

di negara Mesopotamia (sekitar Irak sekarang). Pada zaman ini, narkotika bernama 

Gil artinya bahan yang menggembirakan. Gil di gunakan sebagai obat sakit perut. 

Gil menybar di dunia barat sampai Asia dan Amerika.27

Peredaran dan penggunaan narkotika di Indonesia di mulai sejak penjajahan 

Belanda. Pada masa penjajahan Belanda, Narkotika banyak digunakan oleh 

26 Darda Syahrizal, Undang-Undang Narkotika dan Aplikasinya, (Jakarta: Laskar Aksara) , hlm. 1.
27 http://www.anneahira.com/undang-undang-narkotika.htm, diakses 24 November 2016.

Hendra Saputra, Analisa Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan 
Pengadilan Negeri Batam Nomor: 176/PID.SUS/2016/PN.BTM), 2017 
UIB Repository (c) 2017

http://www.anneahira.com/undang-undang-narkotika.htm


20

Universitas Internasional Batam

masyarakat golongan menengah (khususnya keturunan Cina) sejak tahun 1617. 

Demikian membahayakan penggunaan Narkotika sehingga pemerintah Hindia 

Belanda mengeluarkan Verdoovende Middelen Ordonnantie (VMO) Staatblad 

1927 No.278 jo No.536 yaitu peraturan yang mengatur tentang obat bius dan candu.

28

Pada masa penjajahan Jepang, peraturan atau  undang-undang narkotika ini 

dihapuskan, dan pemakaian candu dilarang secara mutlak. Karena pemerintah 

Jepang menganggap efek dari candu sangat berbahaya dan tidak dapat ditoleransi.

Penyalahgunaan narkotika terjadi hampir serentak pada  tahun 1970-an, seperti 

Amerika, Vietnam dan bahakan Indonesia. sehingga pemerintah dan DPR RI pada  

saat itu sepakat untuk merumuskan aturan baru tentang narkotika ini melihat 

kenyataan bahwa peraturan peninggalan Belanda tahun 1927 tidak lagi bisa 

mengendalikan wabah Narkotika ini.

Sehingga pada tanggal 8 September 1971 presiden mengeluarkan instruksi No.6 

tahun 1971 kepada Bakin untuk memberantas masalah-masalah yang dapat 

menghambat jalannya pelaksanaan pembangunan nasional. Masalah-masalah 

tersebut antara lain:

a. Kenakalan remaja;

b. Penyalahgunaan Narkotika;

c. Penyelundupan;

d. Uang palsu;

28 Ibid,.
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e. Subversive; dan

f. Pengawasan orang asing.

Tetapi pada perkembangannya, Inpres No.6 tahun 1971 ini ternyata tidak 

mampu mengendalikan penyalahgunaan Narkotika secara tuntas, hal ini 

dikarenakan beberapa kelemahan berikut:29

a. Masih adanya silang pendapat tentang narkotika;

b. Sanksi hukuman tidak sebanding (terlalu ringan) dengan akibatnya 

penyalahgunaan Narkotika;

c. Ketidaktegasan pembatasan pertanggung jawaban terhadap penjual pemilik, 

pemakai, pengedar dan penyimpan Narkotika;

d. Ketidakserasian antara ketentuan hukum pidana mengenai Narkotika;

e. Belum ada badan bertingkat nasional khusunya menangani masalah 

penyalahgunaan Narkotika;

f. Belum adanya ketentuan khusus wajib lapor terhadap penyalahgunaan 

Narkotika oleh masyarakat;

g. Belum adanya hal-hal yang khusus bagi yang berjasa dalam penylidikan 

perkara penyalahgunaan Narkotika.

Akhirnya pada tahun 1976 dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 9 tahun 

1976, tentang Narkotika. Isi dari undang-undang narkotika ini antara lain tentang 

peredaran gelap (illicit traffic), juga tentang rehabilitasi pecandu, dan peranan 

dokter dalam menangani pasien pecandu. Hal-hal yang diatur dalam Undang-

Undang Nomor 9 tahun 1976 meliputi:

29 Ibid,.
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a. Ketentuan tentang pengertian dan jenis narkotika;

b. Ketentuan tentang kegiatan yang menyangkut Narkotika seperti; 

penanaman, peracikan, produksi, perdagangan, lalu-lintas, pengangkutan 

serta penggunaan Narkotika. Ketentuan tentang wajib lapor bagi orang atau 

badan yang melakukan kegiatan-kegiatan sebagai tersebut dalam angka dua;

c. Ketentuan yang mengatur mengenai penyidikan, penuntutan dan 

pemeriksaan di depan pengadilan dari perkara yang berhubungan dengan 

narkotika yang karena kekhususannya dan untuk mempercepat prosedur dan 

mempermudah penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan 

pengadilan, memerlukan penyimpangan dari ketentuan hukum yang 

berlaku.

Lagi-lagi perkembangan zaman bisa mendapatkan celah dari kelemahan-

kelemahan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1976, hingga para “aktivis” 

penyalahguna Narkotika masih bisa bergerak bebas. Maka pemerintah pun merevisi 

undang-undang tersebut, hingga lahirlah Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997, 

yang memuat antara lain sanksi pidana yang lebih berat untuk para pelaku bahkan 

sampai hukuman mati. 

Tidak hanya sampai di situ, demi lancarnya usaha penanggulangan terhadap 

penyalahgunaan Narkotika, pemerintahpun menentukan dasar hukum dari undang-

undang narkotika sebagai berikut:

a. Undang-Undang Dasar 1945;

b. Undang-Udang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan;
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c. Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1971;

d. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan 

Pokok Kepolisian;

e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan 

Pokok Kesehatan;

f. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1963 tentang Farmasi;

g. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1966 tentang Kesehatan Jiwa;

h. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan 

Pokok Kekuasaan Kehakiman;

i. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1976 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok 

Kesejahteraan Sosial;

j. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi 

Tunggal Narkotika 1961, beserta protokol yang mengubahnya;

k. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi PBB 

tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika.

Setelah ditentukan dasar-dasar dari undang-undang ini akhirnya pemerintah 

memutuskan untuk:

a. Mencabut V.M.O (Verdoovende Middelen Ordonantie) tahun 1927 Nomor 

278 jo. Nomor 536 sebagaimana telah diubah dan ditambah;

b. Memperbaharui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika 

(Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 3086);
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c. Menetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika 

(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 3698).

Agar penanganan pada penyalahgunaan narkotika ini bisa lebih efektif, maka 

dibentuklah Badan Narkotika Nasional (BNN) yang berdasarkan Peraturan 

Presiden Nomor 83 tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan 

Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. BNN merupakan 

lembaga non struktural dan bertanggungjawab langsung kepada presiden tapi tugas 

dan fungsinya hanya melakukan koordinasi.

Perkembangan kemajuan teknologi, khususnya komunikasi dan transportasi, 

membuat para pelaku penyalahgunaan narkotika ini semakin beragam dan semakin 

canggih. Bahkan, kini jaringan peredarannya sudah melampaui batas negara. Maka 

dari itu perlu diadakannya penyesuaian pada undang-undang narkotika. Akhirnya 

pada tahun 2009 lahirlah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika pun mengatur tentang 

perjanjian kerjasama, baik bilateral, regional, bahkan internasional. Selain itu 

kerjasama dengan berbagai lapisan masyarakat serta pemberian penghargaan pada 

siapapun yang ikut membantu dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika. 

Penghargaan ini berlaku untuk aparat ataupun masyarakat luas yang ikut membantu 

dan berperan dalam pemberantasan narkotika.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika
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Dari Bab-bab Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, 

terdapat perbuatan-perbuatan yang dianggap jenis-jenis  tindak pidana Narkotika, 

antara lain:

a. Tindak pidana menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai 

atau menyediakan Narkotika golongan I, II, dan III baik berupa tanaman 

maupun bukan tanaman secara tanap hak atau melawan hukum. (pasal 111, 

112, 113, ayat (1), dan 122);

b. Tindak pidana dibidang produksi Narkotika serta ilmu pentahuan. 

Narkotika hanya dapat diproduksi oleh indutri farmasi tertentu yang telah 

memperoleh ijin khusus dari Menteri Kesehatan. Pengertian produksi 

adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengoleh, membuat, dan 

menghasilkan narkotika secara langsung ataupu tidak langsung melalui 

ekstraksi atau nonekstraksi dari sumber alami atau sintetis kimia atau 

gabunganya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk Narkotika 

(Pasal 1 angka 3). Untuk memproduksi narkotika dimungkinkan untuk 

memberikan izin kepada lebih dari satu industri farmasi, tetapi dilakukan 

secara efektif dengan maksud agar pengendalian dan pengawasan narkotika 

dapat lebih mudah dilakukan. Ancaman pidana bagi mereka  yang 

memperoduksi Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum diatur 

dalam (Pasal 113 ayat (1) dan (2) untuk Narkotika golongan I, Pasal 118 

ayat (1) dan (2) untuk Narkotika II, Pasal 123 ayat (1) dan (2) untuk 

Narkotika golongan III). Lembaga ilmu pengetahuan yang diselanggarkan 

pemerintah maupun swasta. Salah satu fungsinya melakukan kegiatan 
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percoba, penelitian, dan pengembangan dapat memperoleh, menanam, 

menyimpan, dan menggunkan Narkotika dalam rangka kepentingan ilmu 

pengtahuan. Akan tetapi harus mendapat ijin terlebih dahulu dari Menteri 

Kesehatan. Ancaman pidana dalam ketentuan  Pasal 147 dikenakan bagi :

1) Pempinan rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, sarana 

penyimpanan sediaan farmasi milik pemerintah, dan apotik yang 

mengedarkan narkotika golongan II dan III bukan untuk 

kepentiangan pelayanan kesehatan;

2) Pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang membeli, menyimpan, 

atau  mengusai tanaman Narkotika bukan pengembangan ilmu 

pengtahuan;

3) Pimpinan industri farmasi tertentu memperoduksi Narkotika 

golongan I bukan untuk kepentingan pengembagan ilmu 

pengtahuan.

c. Tindak pidana dibidang Ekspor, Impor, pengangkutan dan Transito 

Narkotika:

1) Ekspor adalah mengeluarkan narkotika dan precursor Narkotika dari 

daerah pabean. (Pasal 1 angka 5, selanjutnya diatur Bab V bagian 

kedua);

2) Impor adalah kegiatan memasukan Narkotika dan precursor 

Narkotika ke dalam daerah pabean. (Pasal 1 angka 4, salnjutnya 

diatur dalam Bab V bagian ke satu);
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3) Pengakutan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegitan 

memindahkan Narkotika dari satu tempat ke tempat lain dengan 

cara, moda, atau sarana angkutan apapun. (Pasal 1 angka 9, 

selanjutnya diatur dalam Bab V bagian ketiga);

4) Transito Narkotika adalah pengakutan narkotika dari satu negara ke 

negara lain dengan melalui dan singgah di wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia yang terdapat kantor pabean dengan atau tanpa 

berganti sarana angkutan. (Pasal 1 angka 12, selanjutnya diatur 

dalam Bab V bagian keempat).

Tindak pidana dibidang peredaran Narkotika meliputi kegitan atau serangkaian 

kegiatan penyaluran atau penyerhan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, 

bukan perdagangan maupun pemindah tanganan, untuk kepentingan pelayanan 

kesehatan dan pengembangan ilmu pengtahuan dan teknologi. Peredaran Narkotika 

tersebut meliputi penyaluran, penyerhan. Sedangkan pengertian peredran gelap 

Narkotika dan precursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian 

kegiatan yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai 

tindak pidana narkotika dan precursor Narkotika. Ketentuan pidana mengenai tidak 

pidana dibidang peredran Narkotika diatur dalam Pasal114 ayat (1) dan (2), 119 

ayat (1) dan (1), 124 ayat (1) dan (2), 147 huruf (a) dan (d).

a. Tindak pidana dibidang lebeling dan publikasi Narkotika. Industri farmasi 

wajib mencantumkan label pada kemasan Narkotika, baik dalam bentuk 

obat jadi maupun bahan baku narkotika, label pada kemasan sebagaimana 

dimaksud dapat berbentuk tulisan, gambar, kombinasi tulisan dan gambar. 

Hendra Saputra, Analisa Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan 
Pengadilan Negeri Batam Nomor: 176/PID.SUS/2016/PN.BTM), 2017 
UIB Repository (c) 2017



28

Universitas Internasional Batam

Setiap keterangan yang dicantumkan dalam lebel harus lengkap dan tidak 

menyesatkan. Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai lebeling dan 

publikasi, diancam  dengan pidana sebagaimana diatur dalam (pasal 135).

b. Tindak pidana dibidang pengobatan dan rehabilitasi (Pasal 134).

c. Tindak pidana berkaitan dengan penyalahgunaan Narkotika untuk diri 

sendiri maupun orang lain (116 ayat (1) dan (2), 121 ayat (1) dan (2), 126 

ayat (1) dan (2), pasal 127 ayat (1).

d. Tindak pidana pelaporan penyalahguna Narkotika (Pasal 128 ayat (1), (2), 

(3), dan (5)).

4. Penggolongan Narkotika

Sehubung dengan adanya Penggolongan tentang jenis-jenis narkotika 

sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 6 ayat (1) ditetapkan dalam 

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, 

seperti terurai di bawah ini:

a. Narkotika Golongan I : hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan 

ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai 

potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (jenis-jenisnya 

terlampir).

b. Narkotika Golongan II : Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan 

sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk 

tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi 

mengakibatkan ketergantungan (jenis–jenisnya terlampir).
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c. Narkotika Golongan III : berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan 

dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta 

mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan (jenis–jenisnya 

terlampir).

Berikut adalah jenis–jenis narkotika sesuai dengan golongannya:

a. Daftar Narkotika Golongan I30

1) Tanaman Papaver Somniferum L dan semua bagian-bagiannya 

termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya;

2) Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari 

buah tanaman Papaver Somniferum L yang hanya mengalami 

pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa 

memperhatikan kadar morfinnya.

3) Opium masak terdiri dari :

(1).Candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui 

suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, 

pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan 

bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi 

suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan.

(2).Jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa 

memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun 

atau bahan lain. 

(3).Jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing. 

30 Indonesia, Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
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4) Tanaman koka, tanaman dari semua genus Erythroxylon dari 

keluarga Erythroxylaceae termasuk buah dan bijinya.

5) Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam 

bentuk serbuk dari semua tanaman genus Erythroxylon dari keluarga 

Erythroxylaceae yang menghasilkan kokain secara langsung atau 

melalui perubahan kimia.

6) Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka 

yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.

7) Kokaina, metil ester-1-bensoil ekgonina. 

8) Tanaman ganja, semua tanaman genuscannabis dan semua bagian 

dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja 

atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.

9) Tetrahydrocannabinol, dan semua isomer serta semua bentuk stereo 

kimianya.

10) Delta 9 tetrahydrocannabinol, dan semua bentuk stereo kimianya. 

11) Asetorfina: 3-0-acetiltetrahidro-7a-( 1-hidroksi-1-metilbutil )-6 14-

endoeteno-oripavina.

12) Acetil – alfa – metil fentanil N-[1-(α-metilfenetil)-4-piperidil] 

asetanilida.

13) Alfa-metilfentanil: N-[1 (α-metilfenetil)-4-piperidil] propionanilida

14) Alfa-metiltiofentanil: N-[1-] 1-metil-2-(2-tienil) etil]-4-

iperidil] priopionanilida
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15) Beta-hidroksifentanil: N-[1-(beta-hidroksifenetil)-4-piperidil] 

propionanilida

16) Beta-hidroksi-3-metil-fentanil: N-[1-(beta-hidroksifenetil)-3-

metil-4 piperidil] propio-nanilida

17) Desmorfina : Dihidrodeoksimorfina

18) Etorfina: tetrahidro-7α-(1-hidroksi-1-metilbutil)-6,14-endoeteno-

oripavina

19) Heroina: Diacetilmorfina

20) Ketobemidona :4-meta-hidroksifenil-1-metil-4propionilpiperidina

21) 3-metilfentanil : N-(3-metil-1-fenetil-4-piperidil) propionanilida

22) 3-metiltiofentanil: N-[3-metil-1-[2-(2-tienil)etil]-4-piperidil] 

propionanilida

23) MPPP: 1-metil-4-fenil-4-piperidinol propianat (ester)

24) Para-fluorofentanil: 4'-fluoro-N-(1-fenetil-4-piperidil) 

propionanilida

25) PEPAP: 1-fenetil-4-fenil-4-piperidinolasetat (ester)

26) Tiofentanil: N-[1-[2-(2-tienil)etil]-4-piperidil] propionanilida

27) BROLAMFETAMINA, nama lain: (±)-4-bromo-2,5-dimetoksi- α -

metilfenetilamina DOB

28) DET : 3-[2-( dietilamino )etil] indol

29) DMA : ( + )-2,5-dimetoksi-  α  -metilfenetilamina

30) DMHP : 3-(1 ,2-dimetilheptil)-7 ,8,9, 10-tetrahidro-6,6,9-trimetil-

6H-dibenzo[b, d]piran-1-ol
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31) DMT : 3-[2-( dimetilamino )etil] indol

32) DOET : (±)-4-etil-2,5-dimetoksi- α –metilfenetilamina

33) ETISIKLIDINA, nama lain   PCE : N-etil-1-fenilsikloheksilamina

34) ETRIPTAMINA : 3-(2aminobutil) indole

35) KATINONA : (-)-(S)- 2-aminopropiofenon

36) ( + )-LISERGIDA, nama lain : 9,10-didehidro-N, N-dietil-6-

metilergolina-8 β – LSD, LSD-25 karboksamida

37) MDMA : (±)-N,  α  -dimetil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina  

38) Meskalina: 3,4,5-trimetoksifenetilamina

39) METKATINONA : 2-(metilamino )-1- fenilpropan-1-on

40) 4- metilaminoreks: (±)-sis- 2-amino-4-metil- 5- fenil- 2-oksazolina

41) MMDA : 5-metoksi- α -metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina

42) N-etil MDA : (±)-N-etil- α -metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamin

43) Hidroksilamina N-hidroksi MDA: (+)-N- ( a-metil- 3,4- 

(metillendioksi) fenetil)

44) Paraheksil: 3-heksil-7,8,9, 10-tetrahidro-6,6, 9-trimetil-6H-

dibenzo   [b,d] piran-1-ol

45) PMA: p-metoksi-  α  -metilfenetilamina

46) Psilosina, psilotsin: 3-[2-( dimetilamino )etil]indol-4-ol

47) PSILOSIBINA: 3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-il dihidrogen fosfat

48) ROLISIKLIDINA, nama lain: 1-( 1- fenilsikloheksil)pirolidina 

PHP,PCPY

49) STP, DOM: 2,5-dimetoksi-  α ,4-dimetilfenetilamina
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50) TENAMFETAMINA, nama lain: α  -metil-3,4-

(metilendioksi)fenetilamina MDA

51) TENOSIKLIDINA, nama lain : 1- [1-(2-tienil) 

sikloheksil]piperidina TCP

52) TMA: (±)-3,4,5-trimetoksi-  α  -metilfenetilamina

53) AMFETAMINA: (±)-  α –metilfenetilamina

54) DEKSAMFETAMINA: ( + )-  α –metilfenetilamina

55) FENETILINA: 7-[2-[(  α -metilfenetil)amino]etil]teofilina

56) FENMETRAZINA: 3- metil- 2 fenilmorfolinFENSIKLIDINA, nama 

lain   PCP: 1-( 1- fenilsikloheksil)piperidina

57) LEVAMFETAMINA, nama lain: (- )-(R)-  α  -metilfenetilamina 

levamfetamina

58) Levometamfetamina: ( -)- N,  α  -dimetilfenetilamina

59) MEKLOKUALON: 3-( o-klorofenil)- 2-metil-4(3H)- kuinazolinon

60) METAMFETAMINA: (+ )-(S)-N, α –dimetilfenetilamina

61) METAKUALON : 2- metil- 3-o-to lil-4(3H)- kuinazolinon

62) ZIPEPPROL: α - ( α metoksibenzil)-4-( β-metoksifenetil )-1-

piperazinetano

63) Opium Obat

64) Campuran atau sediaan opium obat dengan bahan lain bukan 

narkotika 
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b. Daftar Narkotika Golongan II31

1) Alfasetilmetadol: Alfa-3-asetoksi-6-dimetil amino-4,4-

difenilheptana

2) Alfameprodina: Alfa-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidina

3) Alfametadol: alfa-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol

4) Alfaprodina: alfa-l, 3-dimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidina

5) Alfentanil: N-[1-[2-(4-etil-4,5-dihidro-5-okso-l H-tetrazol-1-

il)etil]-4-(metoksimetil)-4-pipe ridinil]-N-fenilpropanamida

6) Allilprodina: 3-allil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidina

7) Anileridina:Asam 1-para-aminofenetil-4-fenilpiperidina)-4-

karboksilat etil ester

8) Asetilmetadol: 3-asetoksi-6-dimetilamino-4, 4-difenilheptana

9) Benzetidin: asam 1-(2-benziloksietil)-4-fenilpiperidina-4-

karboksilat etil ester

10) Benzilmorfina: 3-benzilmorfina

11) Betameprodina: beta-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipipe 

ridina

12) Betametadol: beta-6-dimetilamino-4,4-difenil-3–heptanol

13) Betaprodina: beta-1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksipipe ridina

14) Betasetilmetadol: beta-3-asetoksi-6-dimetilamino-4, 4-

difenilheptana

31 Ibid.
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15) Bezittramida: 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-(2-okso-3-propionil-

1-benzimidazolinil)-piperidina

16) Dekstromoramida: (+)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1-

pirolidinil)butil]-morfolina

17) Diampromida:  N-[2-(metilfenetilamino)-propil]propionanilida

18) Dietiltiambutena: 3-dietilamino-1,1-di(2'-tienil)-1-butena

19) Difenoksilat: asam-1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4fenilpiperidina-

4-karboksilat etil ester

20) Difenoksin : asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-fenilisonipekotik

21) Dihidromorfina

22) Dimefheptanol: 6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol

23) Dimenoksadol: 2-dimetilaminoetil-1-etoksi-1,1-difenilasetat

24) Dimetiltiambutena: 3-dimetilamino-1,1-di-(2'-tienil)-1-butena

25) Dioksafetil butirat: etil-4-morfolino-2, 2-difenilbutirat

26) Dipipanona: 4, 4-difenil-6-piperidina-3-heptanona

27) Drotebanol: 3,4-dimetoksi-17-metilmorfinan-6ß,14-diol

28) Ekgonina, termasuk ester dan derivatnya yang setara dengan 

ekgonina dan kokaina.

29) Etilmetiltiambutena: 3-etilmetilamino-1, 1-di-(2'-tienil)-1-butena

30) Etokseridina: asam1-[2-(2-hidroksietoksi)-etil]-4fenilpiperidina-

4-karboksilat etil ester

31) Etonitazena: 1-dietilaminoetil-2-para-etoksibenzil-

5nitrobenzimedazol
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32) Furetidina: asam1-(2-tetrahidrofurfuriloksietil)4 fenilpiperidina-4-

karboksilat etil ester)

33) Hidrokodona: dihidrokodeinona

34) Hidroksipetidina: asam-4-meta-hidroksifenil-1-

metilpiperidina-4-karboksilat etil ester 

35) Hidromorfinol: 14-hidroksidihidromorfina

36) Hidromorfona: dihidrimorfinona

37) Isometadona: 6-dimetilamino- 5 -metil-4, 4-difenil-3-heksanona

38) Fenadoksona: 6-morfolino-4, 4-difenil-3-heptanona

39) Fenampromida: N-(1-metil-2-piperidinoetil)-propionanilida

40) Fenazosina: 2'-hidroksi-5,9-dimetil- 2-fenetil-6,7-benzomorfan

41) Fenomorfan: 3-hidroksi-N–fenetilmorfinan

42) Fenoperidina: asam1-(3-hidroksi-3-fenilpropil)-4-fenilpiperidina-

4-karboksilat Etil ester

43) Fentanil:1-fenetil-4-N-propionilanilinopiperidina

44) Klonitazena:2-para-klorbenzil-1-dietilaminoetil-5-

nitrobenzimidazol

45) Kodoksima: dihidrokodeinona-6-karboksimetiloksima

46) Levofenasilmorfan: (1)-3-hidroksi-N-fenasilmorfinan

47) Levomoramida:(-)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil 

4(1pirolidinil)butil] morfolina

48) Levometorfan: (-)-3-metoksi-N-metilmorfinan

49) Levorfanol: (-)-3-hidroksi-N-metilmorfinan
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50) Metadona: 6-dimetilamino-4, 4-difenil-3-heptanona

51) Metadona intermediate: 4-siano-2-dimetilamino-4, 4-difenilbutana

52) Metazosina: 2'-hidroksi-2,5,9-trimetil-6, 7-benzomorfan

53) Metildesorfina: 6-metil-delta-6-deoksimorfina

54) Metildihidromorfina: 6-metildihidromorfina

55) Metopon: 5-metildihidromorfinona

56) Mirofina: Miristilbenzilmorfina

57) Moramida intermediate: asam (2-metil-3-morfolino-1, 

1difenilpropana karboksilat

58) Morferidina: asam 1-(2-morfolinoetil)-4-fenilpiperidina-4-

karboksilat etil ester

59) Morfina-N-oksida

60) Morfin metobromida dan turunan morfina nitrogen pentafalent 

lainnya termasuk bagian turunan morfina-N-oksida, salah satunya 

kodeina-N-oksida

61) Morfina

62) Nikomorfina: 3,6-dinikotinilmorfina

63) Norasimetadol: (±)-alfa-3-asetoksi-6metilamino-4,4-difenilheptana

64) Norlevorfanol: (-)-3-hidroksimorfinan

65) Normetadona: 6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heksanona

66) Normorfina: dimetilmorfina atau N-demetilatedmorfina

67) Norpipanona: 4,4-difenil-6-piperidino-3-heksanona

68) Oksikodona: 14-hidroksidihidrokodeinona
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69) Oksimorfona: 14-hidroksidihidromorfinona

70) Petidina intermediat A: 4-siano-1-metil-4-fenilpiperidina

71) Petidina intermediat B: asam4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil 

ester

72) Petidina intermediat C: Asam1-metil-4-fenilpiperidina-4-

karboksilat

73) Petidina: Asam1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester

74) Piminodina: asam 4-fenil-1-( 3-fenilaminopropil)- pipe ridina-4-

karboksilat etil ester

75) Piritramida: asam1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4(1-piperidino)-

piperdina-4-Karbosilat armada

76) Proheptasina: 1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksiazasikloheptana

77) Properidina: asam1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat isopropil 

ester

78) Rasemetorfan: (±)-3-metoksi-N-metilmorfinan

79) Rasemoramida: (±)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1-pirolidinil)-

butil]-morfolina

80) Rasemorfan: (±)-3-hidroksi-N-metilmorfinan

81) Sufentanil: N-[4-(metoksimetil)-1-[2-(2-tienil)-etil -4-piperidil] 

propionanilida

82) Tebaina

83) Tebakon: asetildihidrokodeinona

Hendra Saputra, Analisa Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan 
Pengadilan Negeri Batam Nomor: 176/PID.SUS/2016/PN.BTM), 2017 
UIB Repository (c) 2017



39

Universitas Internasional Batam

84) Tilidina: (±)-etil-trans-2-(dimetilamino)-1-fenil-3-

sikloheksena-1-karboksilat

85) Trimeperidina: 1,2,5-trimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidina

86) Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut di atas.

c. Daftar Narkotika Golongan III32

1) Asetildihidrokodeina

2) Dekstropropoksifena: α-(+)-4-dimetilamino-1,2-difenil-3-metil-2-

butanol propionate

3) Dihidrokodeina

4) Etilmorfina : 3-etil morfina

5) Kodeina : 3-metil morfina

6) Nikodikodina : 6-nikotinildihidrokodeina

7) Nikokodina : 6-nikotinilkodeina

8) Norkodeina : N-demetilkodeina

9) Polkodina : Morfoliniletilmorfina

10) Propiram : N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2-piridilpropionamida

11) Buprenorfina: 21-siklopropil-7-α-[(S)-1-hidroksi-1,2,2-

trimetilpropil]-6,14-endo-entano-6,7,8,14- tetrahidrooripavina

12) Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut diatas

13) Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukan 

narkotika

32 Ibid.
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14) Campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain bukan 

narkotika.

5. Bahaya Penyalahgunaan Narkotika

Masalah penyalahgunaan Narkotika di Indonesia sudah menjadi persoalan yang 

kursial. Bukan saja penanganan bagi penggunanya, melainkan juga perkembangan 

bisnis Narkotika. Bagaimana  pemerintah dan aparat penegak hukum melalui Badan 

Narkotika Nasional (BNN) juga memberantas pengedar dan produsenya.

Dalam Narkotika terkandung tiga sifat yang sangat jahat dan berbahaya yaitu 

habitual,adiktif dan toleran.33 Habitul merupakan sifat pada Narkotika yang 

membuat pemakainya akan selalu teringat, terkenag dan terbayang sehingga 

cenderung untuk selalu mencari dan rindu untuk terus memakai Narkotika.

Adiktif merupakan sifat Narkotika yang membuat pemakainya terpaksa 

memakai terus dan t idak dapat menghentikannya. Penghentian atau pengurangan 

pemakaian narkotika akan menimbulkan”efek putus zat” atau “withdrawal effect”, 

yaitu perasaan sakit luar biasa atau sakaw. Penderita  mengalami sakaw itu biasanya 

mengatasi rasa sakitnya melalui 2 cara :34

a. Kembali mengkonsumsi jenis narkotika yang sama. Bila memakai 

Narkotika orang tersebut Nampak normal, tetapi bila tidak memakai 

Nampak gelisah, tidak normal, lesu, tidak fit, dan tidak percaya diri.

33 Joyo Nur Yanto Gono, “Narkotika: Bahaya Penyalahgunaan dan Pencegahan” 
http://www.undana.ac.id/jsmallfib_top/JURNAL/HUKUM/.../203-358-1-SM.pdf. diunduh pada 
tanggal  29 November 2016.
34 Ibid,. hlm 82
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b. Bila tidak kembali memakai tetapi juga tidak tahan rasa sakit, orang tersebut 

akhirnya mencari jalan pintas, yaitu bunuh diri.

Toleran merupakan sifat Narkotika yang membuat tubuh pemakainya semakin 

lama semakin menyatu dengan narkotika dan menyesuaikan diri dengan Narkotika 

itu sehingga menuntut dosis pemakaian yang semakin tinggi. Bila dosis tidak 

dinaikan maka Narkotika tidak beraksi, tetapi akan membuat pemakainya 

mengalamai sakaw.

Bila dilihat dari pada kerusakan dan perubahan sikap maka pecandu Narkotika 

akan mengalami perubahan yang justru bisa membahayakan diri dan lingkungan, 

yaitu:35

a. Tergila-gila pada narkotika, lebih mencintai Narkotika dari pada diri sindiri, 

orang tua dan saudara-saudaranya;

b. Sulit melepaskan diri dan jerat Narkotika, karena akan mengalami penderita 

luar biasa;

c. Dosis pemakaian akan bertambah banyak hingga kematian menjemput;

d. Sifat dan sikap berubah menjadi eksklusif, egois, sombong, asocial, jahat;

e. Mengalami kerusakan organ tubuh (hati, paru,ginjal, otak, dan lain-lain),

6. Ruang Lingkup Undang-Undang Narkotika

Ruang lingkup yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 

tentang Narkotika diatur di Bab III yakni:

35 Ibid,.
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a. Pasal 5, pengaturan Narkotika dalam Undang-undang ini meliputi segala 

bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika 

dan precursor Narkotika,

b. Pasal 6, ayat 1 Narkotika sebagaimana dimaksud Pasal 5 digolongkan 

kedalam:

1) Narkotika golongan I;

2) Narkotika golongan II;

3) Narkotika golongan III.

Ayat 2 penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat 1 untuk 

pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan 

merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini. Ayat 3 

ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkotika sebagaimana 

dimaksud pada ayat 2 diatur dengan Peraturan Menteri.

c. Pasal 7, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan 

kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

d. Pasal 8, ayat 1 Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan 

pelayanan kesehatan. Ayat 2 dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I 

dapat dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengtahuan 

dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium 

setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan 

Pengawas Obat dan makanan.

7. Sanksi Pidana Atas Penyalahgunaan Narkotika
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Pada negara Indonesia hukuman terhadap pelaku kejahatan sudah diatur dalam 

Undang-Undang yang berlaku dan sudah disahkan oleh pemerintah, jadi dalam 

setiap perbuatan melanggar hukum pasti ada balasan hukum yang setimpal dan 

dapat memberikan efek jera bagi pelakunya.

Berikut akan dijelaskan mengenai perumusan sanksi pidana dan jenis pidana 

penjara dan jenis pidana denda terhadap perbuatan-perbuatan tindak pidana 

penyalahgunaan dan peredaran galap Narkotika,yaitu:

a. Perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan penggolongan narkotika 

(golongan I, II, III) meliputi 4 kategori, yakni:

1) Berupa memiliki, menyimpan, mengusai atau menyediakan 

Narkotika dan prekusor Narkotika;

2) Memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan 

Narkotika dan prekusor Narkotika;

3) Menawarkan untuk dijuak, menjual, membeli, menerima, menjadi 

perantara dalam jual beli-beli, menukar atau menyerahkan 

Narkotika dan prekusor Narkotika;

4) Membawa, mengirim, mengakut, atau mentransit Narkotika dan 

prekusor Narkotika.

Sanksi yang dikenakan minimal 2 tahun dan paling maksimal 20 tahun 

penjara, pengenaan pidana denda dibelakukan kapada golongan Narkotika, 

dengan denda minimal Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan 

paling maksimal Rp 8.000.000.000 (delapan miliar rupiah), untuk jenis-
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jenis pelanggaran terhadap Narkotika dengan unsur-unsur pembertan maka 

penerapan denda maksimal dari tiap-tiap pasal yang dilanggar ditambah 1/3 

(satu pertiga) penerapan pidan penjara dan pidana denda menutut undang-

undang ini bersifat kumulatif, yakni pidana penjara dan pidana denda.

b. Ancaman sanksi pidana bagi orang tidak melaporkan adanya tindak pidana 

narkotika (Pasal 131) sanksi yang dikenakan pidana penjara paling lama 1 

(satu) tahun dan pidana denda paling maksimal Rp 50.000.000,- (lima puluh 

juta rupiah), yang tidak melaporkan terjadinya perbuatan melawan hukum, 

yang meliputi:

1) Memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika;

2) Menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara 

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

3) Menggunakan, memberikan untuk digunakan orang lain.

c. Ancaman sanksi pidana bagi menyuruh, member, membujuk, memaksa 

dengan kekerasan, tipu musilihat, membujuk anak diatur dalam ketentuan 

pasal 133 ayat (1) dan (2).

d. Ancaman sanksi pidana bagi pecandu Narkotika yang tidak melaporkan dari 

atau keluarga kepada instalasi rehabilitas medis dan rehabilitas sosial (Pasal 

134 ayat 1) sanksi yang dikenakan dengan pidana kurungan paling lama 6 

(enam) bulan dan pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,- (dua 

miliar rupiah). Demikian keluarga dari pecandu narkotika dengan sengaja 

tidak melaporkan pecandu narkotika (Pasal 134 ayat 2) sanksi yang 
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dikenakan dengsn pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan pidana 

denda paling banyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

e. Ancaman sanksi pidana bagi hasil tindak pidana Narkotika dan/atau 

prekusor Narkotika, yang terdapat dugaan kejahatan money loundering 

sanksi yang dijatuhkan pidana penjara 5-15 Tahun atau 3-10 tahun, dan 

pidana denda antara Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sampai Rp 

10.000.000.000,- (sepuluh milir rupiah) atau Rp 500.000.000,- (lima ratus 

juta rupiah) atau Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), yang terdapat 

dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana 

Pencucian Uang, yang telah disusun secara limitatif tentang perbuatan 

tindak pidana yang berkaitan dengan perbuatan pencucian uang, antara lain: 

tindak pidana korupsi, tindak pidana Narkotika, dan sebagainya.

f. Ancaman sanksi pidana bagi orang yang menghalangi atau mempersulit 

penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara terhadap tindak pidana 

narkotika (Pasal 138) sanksi yang di kenakan penjara paling lama 7 (tujuh) 

tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta 

rupiah).

g. Ancaman sanksi pidana bagi nahkoda atau kapten penerbang, mengangkut 

narkotika dan pengakutan udara (Pasal 139) sanksi yang dikenakan 

ancaman pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) 

tahun, serta  pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,- (seratus juta 

rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
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h. Ancaman sanski pidana bagi PPNS, Penyidik Polri, BNN yang tidak 

melaksanakan ketentuan tentang barang bukti (Pasal 140 ayat 1), di mana 

bagi PPNS untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 dan Pasal 89, yang 

diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling 

lama 10 (sepuluh) tahun. Kewajiban PNS menurut Pasal 88 dan Pasal 89 

yang melakukan penyitaan terhadap Narkotika dan prekusor Narkotika 

wajib membuat berita acara penyitaan dan menyerahkan barang sitaan 

tersebut beserta berita acaranya kepada Penyidik BNN atau Penyidik Polri, 

dengan tembusan Kepala Kejaksaan Negeri setempat, Ketua Pengadilan 

setempat, Menteri Pengawas Oba dan Makanan pada Pasal 140 ayat (2) 

Penyidik Polri atau Penyidik BNN yang melakukan penyitaan dan prekusor 

Narkotika wajib melakukan penyegelan dan membuat berita acara 

penyitaan, dan wajib memberitahukan penyitaanyang dilakukan kepada 

Kepala Kejaksaan Negeri setempat dalam waktu 2x24 jam sejak dilakukan 

penyitaan dan tebusnya disampaikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri 

setempat, Menteri Pengawas Oba dan Makanan, dan penyidik Polri atau 

penyidik BNN bertanggung jawab atas penyimpanan dan pengamanan 

barang sitaan yang berada dibawah penguasaanya.

i. Ancaman sanksi pidana bagi petugas laboratorium yang memalsukan hasil 

pengujian (Pasal 142), dimana petugas tidak melaporkan hasil pengujian 

kepada penyidik dan penuntut umum, merupakan perbuatan melawan 

hukum dan dikenakan ancaman sanksi pidana berupa pidana penjara paling 
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lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000,- (lima 

ratus ribu rupiah).

j. Ancaman sanksi pidana bagi saksi yang memberikan keterangan tidak benar 

dalam pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan prekusor 

Narkotika di muka pengadilan (Pasal 143) diancam dengan penjara paling 

singkat tahun 1 (satu) taun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana 

denda paling sedikit Rp 60.000.000,- (enam pulu juta rupiah) dan paling 

banyak Rp 600.000.000.- (enam ratus juta rupiah).

k. Ancaman sanksi pidana bagi setiap orang yang melakukan pengulangan 

tindak pidana (Pasal 144), dimana dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun 

melakukan penggulangan tindak pidana maka ancaman pidana maksimum 

dari masing-masing pasal ditambah dengan 1/3 (sepertiga). Ketentuan ini 

mempunyai tujuan untuk membuat jera pelaku tindak pidana, agar tidak 

mengulangi perbuatan pidana lagi.

l. Ketentuan pidana bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana diluar 

wilayah Negara Republik Indonesia (Pasal 145). Warga negara Indonesia 

yang berbuat salah satu dari kejahatan-kejahatan sebagaimana disebut 

dalam sub I pasal ini (termasuk tindak pidana narkotika) meskipun diluar 

Indonesia, dapat dikenakan Undang-Undang Pidana Indonesia.

m. Putusan pidana denda yang tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana 

(Pasal 148) ketentuan ini paling lama 2 (dua) tahun.

n. Perhatian dan pengawasan dari pihak penegak hukum juga sangat 

mempengaruhi penyalahgunan Narkotika, akan tetapi bila pengawasan dari 
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pihak penegak hukum diperketat maka kemungkinan terjadinya 

penyalahgunaan bisa di minimalisasi penggunanya.

D. Landasan Teori

1. Teori Pemidanaan

Mengenai teori pemidanaan, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga 

golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (vergeldingstheorien), 

teori relatif atau teori tujuan (doel theorien), dan teori menggabungkan (verenigings 

theorien).36

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. 

Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana-tidak boleh tidak-tanpa tawar 

menawar.37 Jadi dasar pembenarannya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. 

Seperti dikemukakan Johanes Andenaes bahwa  tujuan primer dari pidana menurut 

teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan. Sedang pengaruh yang 

menguntungkan adalah sekunder. Tuntutan keadilan yang  sifatnya absolut ini 

terlihat dari pendapat Imanuel Kant dalam bukunya Filosophy of Law, bahwa 

pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk 

mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi 

masyarakat.38 Tapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang 

bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Setiap orang seharunya menerima 

36 Usman, “Analisa Perkembangan Teori Hukum Pidana” http://online-
journal.unja.ac.id/index.php/jih/article/download/54/43. diunduh pada tanggal  30 November 
2016. 
37 Wirjono Prodjodikoro, Op.Cit, hlm. 23.
38 Usman, Op.Cit, hlm 68.
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ganjaran seperti perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada 

pada anggota masyarkat. Itu sebabnya teori ini disebut juga teori pembalasan.

Teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan 

pembalasan objektif. Pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap kesalahan 

pelaku . Pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan

pelaku di dunia luar.39 Contoh dari teori ini misalnya, dua orang bersepakat dan 

bekerjasama untuk memperkosa seorang perempuan secara bergantian. Yang 

pertama mendapat giliran lebih dulu, sedangkan yang kedua belum mendapat 

giliran, keduanya tertangkap. Maka secara objektif orang yang pertama seharusnya 

dipidana lebih berat daripada yang kedua walaupun mereka didakwa bersama-sama 

(medeplegen) melakukan perkosaan. 

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi 

terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif 

bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam 

masyarakat.40 Jadi tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah agar 

ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, pidana yang 

dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, 

melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum.

Menurut Jeremy Bantham bahwa manusia merupakan makhluk yang rasional 

yang akan memilih secara sadar kesenangan dan menghindari kesusahan. Oleh 

karena itu suatu pidana harus ditetapkan pada tiap kejahatan sedemikian rupa 

39 Ibid,.
40 Ibid., hlm 70
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sehingga kesusahan akan lebih berat dari pada kesenganan yang ditimbulkan oleh 

kejahatan. Mengenai tujuan-tujuan dari pidana adalah:41

1) mencegah semua pelanggaran;

2) mencegah pelanggaran yang paling jahat;

3) menekan kejahatan;

4) menekan kerugian/biaya sekecil-kecilnya.

Adapun tujuan dari teori tersebut pertama-tama harus diarahkan kepada upaya 

agar an yang telah di kemudian hari kejahatan yang dilakukan  itu tidak beruang 

lagi (prevensi).

Prevensi ini ada dua macam, yaitu prevensi khusus atau special dan prevensi 

umum atau general. Keduanya berdasar atas gagasan bahwa mulai dengan ancaman 

akan dipidana dan kemudian dengan dijatuhkannya pidana orang akan takut 

menjalankan kejahatan.42 Prevensi umum menekankan bahwa tujuan pidana adalah 

untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Dengan 

memidana pelaku kejahatan, diharapkan anggota masyarakat lainnya tidak akan 

melakukan tindak pidana. Sedangkan teori prevensi khusus menekankan bahwa 

tujuan pidana itu dimaksudkan agar narapidana jangan mengulangi perbuatannya 

lagi.43

System hukum pidana Indonesia boleh dikatakan dekat dengan teori tujuan ini. 

Hal ini terbukti dengan perkembangan teori pemasyarakatan dan system 

pemasyarakatan yang kemudian diimplementasikan dalam UU No. 12 Tahun 1995 

tentang Sistem Pemasyarakatan. Dari rumusan rancangan KUHP juga terlihat 

41 Ibid., hlm. 71.
42 Wirjono Prodjodikoro, Op.Cit, hlm. 25.
43 Usman, Op.Cit, hlm. 71.
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kedekatan gagasan tersebut dengan teori relative (Pasal 54 RUU KUHP Tahun 

2005.)

c. Teori Gabungan

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan 

penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan 

ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan 

teori relatif) sebagai dasar pemidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori 

tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu :44

1) Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena 

dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti 

yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang 

melaksanakan.

2) Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan 

karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat; 

kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki 

masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit 

dilaksanakan.

Teori gabungan pada hakekatnya lahir dari ketidakpuasan terhadap gagasan 

teori pembalasan maupun unsur-unsur yang positif dari kedua teori tersebut yang 

kemudian dijadikan titik tolak dari teori gabungan. Teori ini berusaha untuk 

menciptakan keseimbangan antara unsur pembalasan dengan tujuan memperbaiki 

44 Ibid., hlm. 73.
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pelaku kejahatan. Meskipun dimulai dengan menekan kekurangan dari toeri 

pembalasan.45

2. Jenis-Jenis Pemindanan

Hukum pidana indonesia mengenal 2 (dua) jenis pidana yang diatur dalam Pasal 

10 KUHP yakni :

a. Pidana Pokok

1) Pidana mati

2) Pidana penjara

3) Pidana kurungan

4) Pidana denda

b. Pidana tambahan

1) Pencabutan hak-hak tertentu

2) Perampasan barang-barang tertentu

3) Pengumuman putusan hakim

Adapun mengenai kualifikasi urut-urutan dari jenis-jenis pidana tersebut adalah 

didasarkan pada berat ringannya pidana yang diaturnya, yang terberat adalah yang 

disebutkan terlebih dahulu. Keberadaan pidana tambahan adalah sebagai tambahan 

terhadap pidana-pidana pokok , dan biasanya bersifat fakultatif (artinya dapat 

dijatuhkan ataupun tidak). Hal ini terkecuali bagi kejahatan-kejahatan sebagaimana 

tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat 

imperatif atau keharusan.

45 Ibid.
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3. Pertanggung jawaban Tindak Pidana

Sistem pertanggung jawaban pidana menganut asas kesalahan sebagai salah 

satu asas di samping  asas legalitas. Pertanggung jawaban adalah salah satu bentuk 

tanggung jawab dari pelaku atas perbuatanya yang telah ia lakukan, dengan 

demikian terjadinya pertanggung jawaban karena ada kesalahan yang diperbuat 

oleh seseorang dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

Roeslan Saleh menyatakan bahwa : “Dalam membicarakan tentang 

pertanggung jawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang 

harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah 

keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggung jawaban pidana akan 

memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggung jawaban pidana sebagai soal 

hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat.46

Dalam KUHP tidak ada ketentuan tentang arti kemampuan bertanggungjawab, 

yang berhubungan dengan pasal 44 :

“barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan 

kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau jiwa yang terganggu karena 

penyakit tidak dipidana”.

Dari Pasal 44 tersebut Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya 

kemampuan bertanggung jawab harus ada :

46 Roeslan Saleh, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana, (Jakarta : Ghalia 
Indonesia, 1982), hlm 10.
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a. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang 

buruk; sesuai dengn hukum dan melawan hukum;

b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang 

baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama adalah faktor akal, yaitu 

dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. 

Yang kedua adalah faktor perasaan atau kehendak, yaitu dapat menyusaikan 

tingkah lakunya dengan keinsafan atas nama yang diperbolehkan dan yang 

tidak. Sebagai konsekuensinya, tentunya orang yang tidak mampu 

menentukan kehendaknya menurut insafian tentang baik dan buruknya 

perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan. Orang yang demikian itu 

tidak dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Pasal 44 ketidakmampuan 

tersebut harus disebabkan alat batinnya cacat atau sakit dalam tubuhnya.47

Pertanggungjawaban Pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh salah 

masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan dengan aturan hukum yang  

ada.

E. Tinjauan Umum Tentang Putusan Nomor :  176/PID.SUS/2016/PN.BTM

1. Kasus Posisi Atas Putusan No.176/PID.SUS/2016/PN.BTM

a. Dakwaan

Bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan 

dakwaan yang disusun secara alternative yaitu:

47 Sudarto, Hukum Pidana I, Cet.2 (Semarang : Yayasan Sudarto d/s Fakultas Hukum 
Universitas Diponegoro 1990).
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1) Bahwa terdakwa SUGIARTO Als ANGGI (selanjutnya disebut 

Sugiarto), terdakwa HENDRA Bin RUSLI (selanjutnya disebut 

terdakwa Hendra), KHAW HANN LEONG (selanjutnya 

disebut terdakwa Khaw) pada hari Kamis tanggal 21 Januari 

2016 sekira pukul 16.00 WIB atau setidak-tidaknya masih 

ditahun 2016, bertempat tinggal di Hotel KSR Johor Baru 

Malaysia, mengacu pada pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana 

terdakwa diketemukan atau ditahan, dan kediaman sebagian 

besar sanksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan 

Negeri Batam oleh karena itu atau setidak-tidaknya pada tempat 

lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan 

Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili 

perkara ini, permufakatan jahat tanpa hak atau melawan 

hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau 

menyalurkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan 

tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Bahwa 

terdapat barang bukti yang diterima: 1 (satu) paket/bungkus 

serbuk Kristal diduga shabu yang dibungkus dengan plastik 

trasparan dan 150 (seratus lima puluh) butir pil diduga ekstasi 

yang dibungkus dengan plastik transparan di dalam sebuah 

toples merk Wetties, 1 (satu) paket/bungkus serbuk Kristal 

diduga shabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan 759 

(tujuh ratus lima puluh sembilan) butir pil diduga ekstasi yang 
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dibungkus dengan plastik transparan di dalam sebuah kotak susu 

coklat merk Milk Shake, 345 (tiga ratus empat puluh lima) butir 

pil diduga ekstasi yang dibungkus dengan plastik transparan di 

dalam sebuah toples merk Chipz, 1 (satu) unit hanphone Nokia 

warna hitam berikut kartu dengan nomor 0822833354, 1 (satu) 

unit hanphone Samsung warna hitam berikut kartu dengan 

nomor 082288229494, 1 (satu) unit hanphone Nokia warna 

hitam berikut kartu dengan nomor 082332221122, 1 (satu) unit 

hanphone Xperia warna hitam berikut kartu dengan nomor 

082170378428,  dan1 (satu) unit hanphone Nokia warna hitam 

berikut kartu dengan nomor 085374233838, 1 (satu) buku 

paspor atas nama HENDRA RUSLI dengan Nomor A 8308847, 

1 (satu) buku paspor atas nama KHWA HANN LEONG dengan 

Nomor A 36405045, Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua 

juta rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu). 

Bahwa para terdakwa tidak memilki atau mempunyai ijin dari 

pihak yang berwenang menawarkan  untuk memproduksi, 

mengimpor, mengekspor, atau ,menyalurkan narkotika 

golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Perbuatan terdakwa 

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat 

(2) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Atau;
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2) Bahwa terdakwa SUGIARTO Als ANGGI (selanjutnya disebut 

Sugiarto), terdakwa HENDRA Bin RUSLI (selanjutnya disebut 

terdakwa Hendra), KHAW HANN LEONG (selanjutnya 

disebut terdakwa Khaw) pada hari Kamis tanggal 21 Januari 

2016 sekira pukul 16.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu 

waktu dalam bulan Januari tahun 2016 , bertempat tinggal di 

Perum.Royal Garden Blok D No.25 Kec.Batam Kota-kota 

Batam atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih 

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang 

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,  

permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum 

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, 

menjadi prantara dalam jual beli, menukar, atau 

menyerahkan atau narkotika golongan I dalam bentuk 

bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. 

Bahwa terdapat barang bukti yang diterima: 1 (satu) 

paket/bungkus serbuk Kristal diduga shabu yang dibungkus 

dengan plastik trasparan dan 150 (seratus lima puluh) butir pil 

diduga ekstasi yang dibungkus dengan plastik transparan di 

dalam sebuah toples merk Wetties, 1 (satu) paket/bungkus 

serbuk Kristal diduga shabu yang dibungkus dengan plastik 

transparan dan 759 (tujuh ratus lima puluh sembilan) butir pil 

diduga ekstasi yang dibungkus dengan plastik transparan di 
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dalam sebuah kotak susu coklat merk Milk Shake, 345 (tiga ratus 

empat puluh lima) butir pil diduga ekstasi yang dibungkus 

dengan plastik transparan di dalam sebuah toples merk Chipz, 1 

(satu) unit hanphone Nokia warna hitam berikut kartu dengan 

nomor 0822833354, 1 (satu) unit hanphone Samsung warna 

hitam berikut kartu dengan nomor 082288229494, 1 (satu) unit 

hanphone Nokia warna hitam berikut kartu dengan nomor 

082332221122, 1 (satu) unit hanphone Xperia warna hitam 

berikut kartu dengan nomor 082170378428,  dan1 (satu) unit 

hanphone Nokia warna hitam berikut kartu dengan nomor 

085374233838, 1 (satu) buku paspor atas nama HENDRA 

RUSLI dengan Nomor A 8308847, 1 (satu) buku paspor atas 

nama KHWA HANN LEONG dengan Nomor A 36405045, 

Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan 

pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu).. Bahwa para terdakwa 

tidak memilki atau mempunyai ijin dari pihak yang berwenang 

menawarkan  untuk memproduksi, mengimpor, mengekspor, 

atau ,menyalurkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan 

tanaman. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam 

pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo 132 ayat (1) Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika. Atau;
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3) Bahwa terdakwa SUGIARTO Als ANGGI (selanjutnya disebut 

Sugiarto), terdakwa HENDRA Bin RUSLI (selanjutnya disebut 

terdakwa Hendra), KHAW HANN LEONG (selanjutnya 

disebut terdakwa Khaw) pada hari Kamis tanggal 21 Januari 

2016 sekira pukul 16.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu 

waktu dalam bulan Januari tahun 2016 , bertempat tinggal di 

Perum.Royal Garden Blok D No.25 Kec.Batam Kota-kota 

Batam atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih 

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang 

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, 

permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum 

memilki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan 

narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang 

beratnya melebihi 5 (lima) gram. Bahwa terdapat barang bukti 

yang diterima: 1 (satu) paket/bungkus serbuk Kristal diduga 

shabu yang dibungkus dengan plastik trasparan dan 150 (seratus 

lima puluh) butir pil diduga ekstasi yang dibungkus dengan 

plastik transparan di dalam sebuah toples merk Wetties, 1 (satu) 

paket/bungkus serbuk Kristal diduga shabu yang dibungkus 

dengan plastik transparan dan 759 (tujuh ratus lima puluh 

sembilan) butir pil diduga ekstasi yang dibungkus dengan plastik 

transparan di dalam sebuah kotak susu coklat merk Milk Shake, 

345 (tiga ratus empat puluh lima) butir pil diduga ekstasi yang 
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dibungkus dengan plastik transparan di dalam sebuah toples 

merk Chipz, 1 (satu) unit hanphone Nokia warna hitam berikut 

kartu dengan nomor 0822833354, 1 (satu) unit hanphone 

Samsung warna hitam berikut kartu dengan nomor 

082288229494, 1 (satu) unit hanphone Nokia warna hitam 

berikut kartu dengan nomor 082332221122, 1 (satu) unit 

hanphone Xperia warna hitam berikut kartu dengan nomor 

082170378428,  dan1 (satu) unit hanphone Nokia warna hitam 

berikut kartu dengan nomor 085374233838, 1 (satu) buku 

paspor atas nama HENDRA RUSLI dengan Nomor A 8308847, 

1 (satu) buku paspor atas nama KHWA HANN LEONG dengan 

Nomor A 36405045, Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua 

juta rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu). 

Bahwa para terdakwa tidak memilki atau mempunyai ijin dari 

pihak yang berwenang menawarkan  untuk memproduksi, 

mengimpor, mengekspor, atau ,menyalurkan narkotika 

golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Perbuatan terdakwa 

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 

(2) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Fakta Konkret

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Forensik Poleri Cabang 

Medan Nomor Lab : 1042/ NNF/ 2016 tanggal 02 Februari 2016 yang dibuat dan 
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ditandatangni oleh ZULNI ERMA (AKBP Nrp. 60051008) dan DELIANA 

NAIBORHU, S.si., Apt (Penats Nip. 197410222003122002) bahwa terhadap 

barang bukti yang diterima yaitu:

1) 33 (tiga puluh tiga) tablet bentuk love dengan berst netto 10 

(sepuluh gram),

2) 1 (satu) plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat 

netto 10 (sepuluh gram),

3) 50 (lima puluh) tablet bentuk love dengan berat netto 16 (enam 

belas) gram,

4) 1 (satu ) plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat 

netto 10 (sepuluh) gram,

5) 37 (tiga puluh tujuh) tablet bentuk love dengan berat netto 11 

(sebelas) gram.

Barang bukti tersebut milik terdakwa SUGIARTO Als ANGGI, terdakwa 

HENDRA Bin RUSLI, terdakwa KHAW HANN LEONG, setelah dilakukan 

penelitian diperoleh kesimpulan adalah benar barang bukti A,C,E Positif MDMA 

dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomr urut 37 Lampiran I Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti B 

dan D mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor 

urut 61 lampiran I UNdang-Undang republic Indonesia Nomor 35 tahun 2009 

tentang Narkotika.

c. Tuntutan
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Bahwa terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan sebagai 

berikut :

1) Menyatakan Bahwa terdakwa SUGIARTO Als ANGGI, 

terdakwa HENDRA Bin RUSLI, terdakwa KHAW HANN 

LEONG terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan 

melakukan tindak pidana “permufakatan jahat tanpa hak 

atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, 

membeli, menerima, menjadi prantara dalam jual beli, 

menukar, atau menyerahkan atau narkotika golongan I 

dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 

(lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan 

kedua Pasal 114 ayat (2) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika.

2) Menjatuhkan pidana terhadap SUGIARTO Als ANGGI, 

terdakwa HENDRA Bin RUSLI, terdakwa KHAW HANN 

dengan pidana penjara 17 (tujuh belas) tahun dikurangi selama 

para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah 

agar terdakwa tetap ditahan.

3) Menjatuhkan pidana denda terhadap para terdakwa sebesar Rp 

1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidir 1 (satu tahun) 

penjara.
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4) Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus serbuk 

Kristal diduga shabu yang dibungkus dengan plastik trasparan 

dan 150 (seratus lima puluh) butir pil diduga ekstasi yang 

dibungkus dengan plastik transparan di dalam sebuah toples 

merk Wetties, 1 (satu) paket/bungkus serbuk Kristal diduga 

shabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan 759 (tujuh 

ratus lima puluh sembilan) butir pil diduga ekstasi yang 

dibungkus dengan plastik transparan di dalam sebuah kotak susu 

coklat merk Milk Shake, 345 (tiga ratus empat puluh lima) butir 

pil diduga ekstasi yang dibungkus dengan plastik transparan di 

dalam sebuah toples merk Chipz, 1 (satu) unit hanphone Nokia 

warna hitam berikut kartu dengan nomor 0822833354, 1 (satu) 

unit hanphone Samsung warna hitam berikut kartu dengan 

nomor 082288229494, 1 (satu) unit hanphone Nokia warna 

hitam berikut kartu dengan nomor 082332221122, 1 (satu) unit 

hanphone Xperia warna hitam berikut kartu dengan nomor 

082170378428,  dan1 (satu) unit hanphone Nokia warna hitam 

berikut kartu dengan nomor 085374233838, 1 (satu) buku 

paspor atas nama HENDRA RUSLI dengan Nomor A 8308847, 

1 (satu) buku paspor atas nama KHWA HANN LEONG dengan 

Nomor A 36405045, Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua 

juta rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu).
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5) Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara  sebesar 

Rp.5000,- (lima ribu) rupiah

d. Pertimbangan Hakim

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim melakukan beberapa pertimbangan 

yakni sebagai berikut :  Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana,Majelis 

Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang 

meringankan:

1) Hal-hal yang memberatkan: perbuatan para terdakwa sedang 

giat-giatnya diperangi oleh pemerintah dalam pemberantas 

narkotika, perbuatan para terdakwa dilakukan dalam kapasitas 

kejahatan transnasional, perbuatan para terdakwa dapat 

membahayakan keselamatan dan kesehatan bagi dirinya sendiri 

maupun orang lain. Para terdakwa berbelit-belit dalam 

memberikan keterangan di persidangan.

2) Hal-hal yang meringankan: para terdakwa belum pernah di 

hukum.

e. Putusan

Dalam putusannya yang diputus dalam Sidang Permusyawaratan Majelis 

Hakim Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 28 Juli 2016 dengan susunan : ENDI 

NURINDRA PUTRA S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, JASAEL, S.H.,M.H. dan 

MUHAMMAD CHANDRA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang 

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh 
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Hakim Ketua dan didamping para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh 

SUKARNI, S.H. Panitra Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri 

oleh IMMANUEL TARIGAN, S.H., Penuntut umum dan dihadapan para terdakwa 

beserta Para Penasihat Hukumnya sebagai berikut :

Mengingat, dan memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo 132 ayat (1) 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika, ketentuan dalam KUHAP dan ketentuan perundang-undangan lainnya 

yang bersangkutan, mengadili:

1) Menyatakan Bahwa terdakwa SUGIARTO Als ANGGI, 

terdakwa HENDRA Bin RUSLI, terdakwa KHAW HANN 

LEONG terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan 

melakukan tindak pidana “permufakatan jahat tanpa hak 

menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan 

tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa I. 

SUGIARTO Als ANGGI, terdakwa II. HENDRA Bin RUSLI, 

terdakwa III. KHAW HANN LEONG masing-masing dengan 

pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;

3) Menghukum pula terdakwa I. SUGIARTO Als ANGGI, 

terdakwa II. HENDRA Bin RUSLI, terdakwa III. KHAW 

HANN LEONG masing-masing dengan pidana denda  sebesar 

Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apa 
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bila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara  

masing-masing selama 20 (dua puluh) tahun;

4) Menetapkan lamanya masa pengkapan dan masa penahanan 

yang telah dijalani oleh terdakwa dikurang sepenuhnya dari 

pidana yang dijatuhkan;

5) Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan;

6) Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus serbuk 

Kristal diduga shabu yang dibungkus dengan plastik trasparan 

dan 150 (seratus lima puluh) butir pil diduga ekstasi yang 

dibungkus dengan plastik transparan di dalam sebuah toples 

merk Wetties, 1 (satu) paket/bungkus serbuk Kristal diduga 

shabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan 759 (tujuh 

ratus lima puluh sembilan) butir pil diduga ekstasi yang 

dibungkus dengan plastik transparan di dalam sebuah kotak susu 

coklat merk Milk Shake, 345 (tiga ratus empat puluh lima) butir 

pil diduga ekstasi yang dibungkus dengan plastik transparan di 

dalam sebuah toples merk Chipz, 1 (satu) unit hanphone Nokia 

warna hitam berikut kartu dengan nomor 0822833354, 1 (satu) 

unit hanphone Samsung warna hitam berikut kartu dengan 

nomor 082288229494, 1 (satu) unit hanphone Nokia warna 

hitam berikut kartu dengan nomor 082332221122, 1 (satu) unit 

hanphone Xperia warna hitam berikut kartu dengan nomor 

082170378428,  dan1 (satu) unit hanphone Nokia warna hitam 
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berikut kartu dengan nomor 085374233838, “Dirampas untuk 

dimusnahkan”. 1 (satu) buku paspor atas nama HENDRA 

RUSLI dengan Nomor A 8308847, 1 (satu) buku paspor atas 

nama KHWA HANN LEONG dengan Nomor A 36405045, 

“dikembalikan kepada terdakwa I, terdakwa II, dan 

terdakwa III”. Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta 

rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu), 

“dirampas untuk negara”;

7) Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara 

masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim 

Pengadilan Negeri Batam, pada kamis, tanggal 28 Juli 2016, oleh kami, ENDI 

NURI PUTRA S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, JASAEL S.H.,M.H. dan 

MUHAMMAD CHANDRA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang 

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh 

Hakim Ketua dengan didamping para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh 

SUKARNI S.H Panitra Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihaidiri 

oleh IMMANUEL TARIGAN S.H Penuntut Umum dan dihadapan para terdakwa  

beserta Para Penasihat Hukumnya.
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