
BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1.Uraian Teori 

Uraian teori dalam penulisan skripsi ini adalah berupa pemberian 

pengertian operasional terhadap masalah yang akan di teliti. Adapun uraian teori 

yang akan dibahas sebagai berikut : 

 

2.1.1. Pengertian dan Istilah Tindak 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.  

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”.  

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku 

disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk :  

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang 

dilarang, dengan disertai ancaman atau sangsi berupa pidana tertentu bagi 

barang siapa melanggar larangan tersebut  
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2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar 

larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang 

telah diancamkan 

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan 

apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.3  

Jadi pidana itu berkaitan erat dengan hukum pidana. Dan hukum pidana 

merupakan suatu bagian dari tata hukum, karena sifatnya yang mengandung 

sanksi. Oleh karena itu, seorang yang dijatuhi pidana ialah orang yang bersalah 

melanggar suatu peraturan hukum pidana atau melakukan tindak kejahatan.  

Dalam ilmu hukum ada perbedaan antara istilah “pidana” dengan istilah 

“hukuman”. Sudarto mengatakan bahwa istilah “hukuman” kadang-kadang 

digunakan untuk pergantian perkataan “straft”, tetapi menurut beliau istilah 

“pidana” lebih baik daripada “hukuman. Menurut Muladi dan Bardanawawi Arief 

“Istilah hukuman yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat 

mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi 

dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan 

dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari dibidang pendidikan, 

moral, agama, dan sebagainya. Oleh karena pidana merupakan istilah yang lebih 

khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat 

menunjukan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas”. Pengertian tindak pidana yang 

di muat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk 

undang-undang sering disebut dengan strafbaarfeit. Para pembentuk undang-

undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai strafbaarfeit 

3 http://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/hukum-pidana/ 
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itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai strafbaarfeit tersebut 

sering dipergunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, 

perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik. Di antara istilah-istilah itu, yang 

paling tepat dan baik digunakan adalah istilah tindak pidana dengan pertimbangan 

selain mengandung pengertian yang tepat dan jelas dengan istilah hukum juga 

sangat praktis untuk diucapkan. Di samping itu di dalam peraturan perundang-

undangan Negara Indonesia pada umumnya menggunakan istilah tindak pidana.4 

Unsur-unsur Tindak Pidana ialah unsur formal meliputi :  

1. Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang 

termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia.  

2. Melanggar peraturan pidana. dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila 

sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan 

tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan 

dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.  

3. Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang 

hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan.  

4. Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus 

ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak 

pidana serta Orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan 

sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit 

dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang 

memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.  

4 Bassar, S, 1986. Tindak tindak pidana tertentu didalam KUHP,bandung :CV remadja karya. 
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5. Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat 

ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari 

pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.  

 Sedangkan Unsur material dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan 

hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan 

yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan 

undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu 

bukan merupakan suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu 

hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur 

subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak 

pidana. Unsur ini meliputi :  

1. Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu 

ada yang aktif (berbuat sesuatu), misal membunuh (Pasal 338 KUHP), 

menganiaya (Pasal 351 KUHP).  

2. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik 

material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya pembunuhan 

(Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lain-lain.  

3. Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam 

dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus 

bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas 

dalam perumusan.  

 Ada beberapa tindak pidana yang untuk mendapat sifat tindak pidanya itu 

memerlukan hal-hal objektif yang menyertainya, seperti penghasutan (Pasal 160 

KUHP), melanggar kesusilaan (Pasal 281 KUHP), pengemisan (Pasal 504 
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KUHP), mabuk (Pasal 561 KUHP). Tindak pidana tersebut harus dilakukan di 

muka umum.  

1. Unsur yang memberatkan tindak pidana. Hal ini terdapat dalam delik-delik 

yang dikualifikasikan oleh akibatnya, yaitu karena timbulnya akibat tertentu, 

maka ancaman pidana diperberat, contohnya merampas kemerdekaan 

seseorang (Pasal 333 KUHP) diancam dengan pidana penjara paling lama 8 

(delapan) tahun, jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat ancaman 

pidana diperberat lagi menjadi pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.  

 

2. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Misalnya dengan sukarela 

masuk tentara asing, padahal negara itu akan berperang dengan Indonesia, 

pelakunya hanya dapat dipidana jika terjadi pecah perang (Pasal 123 KUHP).  

 Tindak pidana juga mengenal adanya unsur subjektif, unsur ini meliputi :  

1. Kesengajaan (dolus), dimana hal ini terdapat di dalam pelanggaran kesusilaan 

(Pasal 281 KUHP), perampasan kemerdekaan (Pasal 333 KUHP), pembunuhan 

(Pasal 338).  

2. Kealpaan (culpa), dimana hal ini terdapat di dalam perampasan kemerdekaan 

(Pasal 334 KUHP), dan menyebabkan kematian (Pasal 359 KUHP), dan lain-

lain.  

3. Niat (voornemen), dimana hal ini terdapat di dalam percobaan atau poging 

(Pasal 53 KUHP)  

4. Maksud (oogmerk), dimana hal ini terdapat dalam pencurian (Pasal 362 

KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), dan lain-

lain  
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5. Dengan rencana lebih dahulu (met voorbedachte rade), dimana hal ini terdapat 

dalam membuang anak sendiri (Pasal 308 KUHP), membunuh anak sendiri 

(Pasal 341 KUHP), membunuh anak sendiri dengan rencana (Pasal 342 

KUHP).5 

Tujuan Hukum Pidana menurut R. Abdoel Djamali adalah sebagai berikut :  

1. Untuk menakut-nakuti setiap orang agar jangan sampai melakukan perbuatan 

yang tidak baik  

2. Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik 

menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya.6  

Dari kedua tujuan tersebut, dapat diartikan bahwa ketentuan-ketentuan 

yang ada di dalam hukum pidana dimaksudkan untuk mencegah terjadinya gejala-

gejala sosial yang kurang sehat serta memberikan terapi bagi yang telah terlanjur 

berbuat tidak baik. Oleh karena itu, hukum pidana harus memuat tentang aturan-

aturan yang membatasi tingkah laku manusia agar tidak terjadi pelanggaran 

kepentingan umum.7  

Fungsi hukum pidana adalah dapat dibedakan menjadi 2 fungsi yaitu :  

a. Yang 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.  

b. Yang khusus : ialah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang 

hendak memperkosanya dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih 

5 http://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/hukum-pidana/  
6 http://www.prasko.com/2011/05/tujuan-hukum-pidana.html 
7 Ibid 
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tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang-cabang 

hukum lainnya.  

Hukum pidana sengaja mengenakan penderitaan dalam mempertahankan 

norma-norma yang diakui dalam hukum, ini sebabnya mengapa hukum pidana 

harus dianggap sebagai ultimum remedium atau obat terakhir, apabila sanksi atau 

upaya-upaya pada cabang hukum lainnya tidak mempan hukum pidana baru akan 

diberlakukan. Dalam sanksi pidana itu terdapat sesuatu tragis (nestapa yang 

menyedihkan) sehingga hukum pidana dikatakan sebagai mengiris dagingnya 

sendiri atau sebagai pedang bermata dua. Dalam hukum pidana itu merupakan 

hukum sanksi belaka oleh karena itu hukum pidana disebut sebagai accesoir 

(bergantung) terhadap cabang hukum lainnya.  

Berdasarkan pernyataan diatas, maka syarat-syarat pemidanaan harus 

diperhatikan untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan 

suatu tindak pidana. Menurut Sudarto syarat-syarat pemidanaan itu terdiri dari:  

1. Perbuatan yang meliputi:  
 a. Memenuhi rumusan Undang-undang  
 b. Bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembenar)  
 c. Kesalahan  

2. Orang yang meliputi:  
a. Mampu bertanggungjawab  
b. Dolus atau culpa ( tidak ada alasan pemaaf)8  

 
Perbuatan yang dimaksud disini adalah perbuatan yang oleh hukum pidana 

diancam dalam hukum pidana bagi barang siapa yang melanggarnya. Mengenai 

hal ini Moeljatno menyatakan sebagai berikut :  

“Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilanggar dan diancam pidana 

barang siapa melanggar larangan tersebut”.9 

8 Soedarto , Hukum Pidana jilid IA dan IB, 1975. Hlm.32 
9 Moeljatno. Azas-azas hukum pidana, Jakarta: Bineka cipta. 2000. Hlm. 61. 
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Lebih lanjut dijelaskan bahwa pada hakekatnya tiap-tiap persoalan pidana harus 

terdiri atas unsur-unsur lahir, oleh karena itu perbuatan mengandung kelakuan dan 

akibat yang ditimbulkan karenanya adalah merupakan suatu kejadian dalam alam 

lahir, sehingga untuk adanya perbuatan pidana biasanya diperlukan:  

1. Kelakuan dan akibat  

2. Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.  

Perbuatan pidana disebut juga dengan tindak pidana atau delict, perbuatan 

ini dilakukan oleh orang maupun oleh badan hukum sebagai subyek-subyek 

hukum dalam hukum pidana. Mengenai pengertian tindak pidana, Wirjono 

Prodjodikoro menyatakan “ Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya 

dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan 

subyek tindak pidana”. Syarat untuk menjatuhkan pidana terhadap tindakan 

seseorang, harus memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan tindak 

pidana di dalam Undang-undang.10  

Selanjutnya yaitu pengertian mengenai tindak pidana, tindak pidana ialah 

perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam 

dengan sanksi pidana. Dalam rumusan tersebut bahwa yang tidak boleh dilakukan 

adalah perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang dan yang diancam 

sanksi pidana bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut.  

Rumusan tindak pidana tersebut dalam bahasa Inggris dikenal dengan 

istilah “criminal act”. Dalam hal ini meskipun orang telah melakukan suatu 

perbuatan yang dilarang di situ belum berarti bahwa ia mesti dipidana, ia harus 

mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah ia lakukan untuk 

10Soedarto, .Hukum Pidana Jilid IA dan IB.universitas Jenderal Soedirman Medan . 1990. Hlm. 62 
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menentukan kesalahannya, yang dikenal dengan istilah “criminal 

responsibility”.11 

Istilah Tindak pidana (strafbaar feit) diterjemahkan oleh pakar hukum 

pidana Indonesia dengan istilah yang berbeda-beda. Diantaranya ada yang 

memakai istilah delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana, 

pelanggaran pidana. perbuatan yang melawan hukum atau bertentangan dengan 

tata hukum dan diancam pidana apabila perbuatan yang dilarang itu dilakukan 

oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Istilah-istilah tersebut 

dikemukakan oleh para ahli, yakni sebagai berikut:  

a. Simons 

Merumuskan bahwa, Strafbaar feit adalah suatu handeling 

(tindakan/perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, 

bertentangan dengan hukum (onrechtmatig) dilakukan dengan kesalahan 

(schuld) oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab. Kemudian beliau 

membaginya dalam 2 (dua) golongan unsur yaitu:  

1. Unsur subyektif yang berupa kesalahan (schuld) dan kemampuan 

bertanggungjawab (toerekeningsvatbaar) dari petindak.  

2. Unsur obyektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan, akibat 

keadaan/masalah tertentu.  

 
 
b. Wirjono Prodjodikoro  

Mengemukakan bahwa Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma 

dalam tiga bidang yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan 

11 Suharto RM, Hukum Pidana Materiil Unsur-unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan Edisi 
Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 1996. hlm. 28-29 
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hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk undang-undang 

ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.  

 

c. Moeljatno  

Menyatakan istilah perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan 

hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang 

melanggar larangan tersebut dan merupakan perbuatan yang anti sosial.  

 

d. Roeslan Saleh  

Menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh 

masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak dapat 

dilakukan.12 

 
Untuk dapat menghukum seseorang sekaligus memenuhi tuntutan keadilan 

dan kemanusiaan, harus ada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum 

dan yang dapat dipersalahkan kepada pelakunya. Tambahan pada syarat-syarat ini 

adalah bahwa pelaku yang bersangkutan harus merupakan seseorang yang dapat 

dimintai pertanggungjawaban (toerekeningsvatbaar) atau schuldfahig. Untuk itu, 

tindak pidana sebaiknya dimengerti sebagai perilaku manusia (gedragingen: yang 

mencakup dalam hal ini berbuat maupun tidak berbuat) yang diperbuat dalam 

situasi dan kondisi yang dirumuskan di dalamnya, perilaku mana dilarang oleh 

undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana.13 

12 M. Sairman, Sahadia, Pengertian Tindak Pidana, 2011.   
13 Jan Remmelink, Op. Cit. hlm. 85-86. 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



Bahwa orang dapat dipidana selain telah melakukan tindak pidana masih 

diperlukan kesalahan. Akan dirasakan sebagai hal yang bertentangan dengan rasa 

keadilan, jika orang yang tidak bersalah dijatuhi pidana.  

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.14 

Berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bab 

XV ketentuan pidana, maka perbuatan-perbuatan yang dilarang yang berhubungan 

dengan narkotika adalah :  

1. Menanam, memelihara, mempunyai, dalam persediaan, memiliki, menyimpan 

untuk dimiliki, atau untuk persediaan atau menguasai narkotika golongan I 

dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman. 

2. Memiliki, menyimpan, untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai 

narkotika golongan II dan Golongan III.  

3. Memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit atau 

menyediakan narkotika golongan I, II, III.  

4. Membawa, mengirim, mangangkut, atau mentransito narkotika Golongan I, II, 

dan III.  

14 Suharto, RM, Op. Cit. 
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5. Mengimport, mengeksport, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, 

membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau 

menukar narkotika golongan I, II, III. 

6. Menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika 

golongan I, II, III untuk digunakan oleh orang lain. 

7. Menggunakan narkotika golongan I, II, III.  

Bahaya narkotika karena penyalahguna menjadi “addict” (pecandu) 

setelah melewati ketergantungan jiwa dan fisik. Belum lagi bahaya sampingan 

lainnya, situasi ketertiban dan keamanan bagi masyarakat seperti pencurian, 

penodongan, perampokan, perampasan, pembunuhan, pemerkosaan, dan kejahatan 

seks lainnya. Jadi antar kejahatan penyalahgunaan obat penenang ini ada kaitan 

dengan kejahatan lainnya. Bila si pemakai memerlukan obat tetapi tidak 

mempunyai uang maka ia tidak segan-segan melakukan tindak kekerasan dan 

kejahatan. 

Karena faktor-faktor antara lain bahaya narkotika seperti yang dijelaskan 

diatas, maka perkara narkotika digolongkan perkara yang harus didahulukan dari 

perkara-perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna mendapatkan 

penyelidikan dan penyelesaian dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.  

 

2.1.2 Pengertian Narkotika  

 Pengertian Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-

undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan 

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, 

baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau 
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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. 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. 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 di rumuskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang 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.  

 

2.1.3. Pengertian Narkotika Golongan I  

Dalam ketentuan ini yang di maksud Narkotika golongan I adalah 

Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu 
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pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat 

tinggi mengakibatkan ketergantungan. 

Menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, narkotika golongan I 

terdiri dari :  

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 :  

a. 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. 

b. Jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah 

candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.  

c. Jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.  

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.  
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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 genus genus cannabis 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-7α-(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  

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

24. Para-fluorofentanil : 4„-fluoro-N-(1-fenetil-4-piperidil) propionanilida PEPAP 

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

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

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

metilfenetilamina  

27. 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-

6Hdibenzo[b, d]piran-1-ol 

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. N-hidroksi MDA : (±)-N-[ α -metil-3,4- (metilendioksi)fenetil]hidroksilamina  
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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  

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 fenilmorfolin  

57. FENSIKLIDINA, nama lain PCP : 1-( 1- fenilsikloheksil)piperidina  

58. LEVAMFETAMINA, nama lain : (- )-(R)- α -metilfenetilamina 

levamfetamina  

59. Levometamfetamina : ( -)- N, α -dimetilfenetilamina  

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

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

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

63. ZIPEPPROL : α - ( α metoksibenzil)-4-( β-metoksifenetil )-1-piperazinetano  

64. Opium Obat  

UNIVERSITAS MEDAN AREA



Dalam Pasal 1 ayat 13 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang 

Narkotika, Pecandu Narkotika adalah Orang yang menggunakan atau 

menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, 

baik secara fisik maupun psikis sedangkan penyalah guna narkotika dalam Pasal 1 

ayat 15 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Orang 

yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.  

Pengembangan Narkotika bisa digunakan untuk pelayanan kesehatan 

sebagaimana diatur dalam Bab IX Pasal 53 sampai dengan Pasal 54 Undang-

undang Nomor 35 tahun 2009 terutama untuk kepentingan Pengobatan termasuk 

juga untuk kepentingan Rehabilitasi.  

 

2.1.4. Pengertian Pidana Narkotika  

Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan 

Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yang merupakan ketentuan 

khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-undang 

Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, 

akan tetapi tidak perlu disangksikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam 

undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkotika hanya 

untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan 

diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat 

besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah 

sangat membahayakan bagi jiwa manusia.15  

15 Supramono, G. 2001. Hukum Narkotika Indonesia.Djambatan, Jakarta. 
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Penggunaan narkotika secara legal hanya bagi kepetingan-kepentingan 

pengobatan atau tujuan ilmu pengetahuan. Menteri Kesehatan dapat memberi ijin 

lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan untuk membeli atau 

menanam, menyimpan untuk memiliki atau untuk persediaan ataupun menguasai 

tanaman papaver, koka dan ganja.16  

Menurut Dr.Graham Bline, penyalahgunaan narkotika dapat terjadi karena 

beberapa alasan, yaitu :  

1. Faktor intern (dari dalam dirinya)  

a. Sebagai proses untuk menentang suatu otoritas terhadap orang tua, guru, 

hukum atau instansi berwenang,  

b. mempermudah penyaluran dan perbuatan seksual,  

c. membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang 

berbahaya dan penuh resiko,  

d. berusaha mendapatkan atau mencari arti daripada hidup,  

e. melepaskan diri dari rasa kesepian dan ingin memperoleh pengalaman 

sensasional dan emosional,  

f. mengisi kekosongan dan mengisi perasaan bosan, disebabkan kurang 

kesibukan,  

g. mengikuti kemauan teman dan untuk memupuk rasa solidaritas dan setia 

kawan,  

h. didorong rasa ingin tahu dan karena iseng.  

 

 

16 Soedjono Dirjosisworo.1990. Hukum Narkotika Di Indonesia. Bandung .PT. Citra Aditya Bakti. 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



2. Faktor Ekstern  

a. Adanya usaha-usaha subversi untuk menyeret generasi muda ke lembah 

siksa narkotika,  

b. Adanya situasi yang disharmoniskan (broken home) dalam keluarga, tidak 

ada rasa kasih sayang (emosional), renggangnya hubungan antara ayah dan 

ibu, orang tua dan anak serta antara anak-anaknya sendiri,  

c. Karena politik yang ingin mendiskreditkan lawannya dengan 

menjerumuskan generasi muda atau remaja.  

d. Penyalahgunaan narkotika merupakan wabah yang harus mendapatkan 

penanggulangan yang serius dan menyeluruh. Penanggulangan dan 

pencegahan harus dilakukan dengan prioritas yang tinggi serta terpadu.  

Tindakan hukum perlu dijatuhkan secara berat dan maksimum, sehingga 

menjadi jera dan tidak mengulangi lagi atau contoh bagi lainnya untuk tidak 

berbuat.17  

3. Unsur – unsur Tindak Pidana Narkotika  

Dalam hal kebijakan kriminalisasi, perbuatan-perbuatan yang dinyatakan 

sebagai tindak pidana dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang 

Narkotika adalah sebagai berikut :  

1. Menanam , memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, 

atau menguasai narkotika (dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman) diatur 

dalam (pasal 111 sampai dengan pasal 112);  

2. Memproduksi , mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika 

golongan I (pasal 113);  

17 AW Widjaja 1985 masalah kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkotika, bandung, armico 
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3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara 

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I (pasal 114);  

4. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan I 

(pasal 115);  

5. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika 

golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I untuk 

digunakan orang lain (pasal 116);  

6. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau 

menyediakan narkotika golongan II (pasal 117);  

7. Tanpa hak atau melawan hukum memproduksi , mengimpor, mengekspor, atau 

menyalurkan Narkotika golongan II (pasal 118);  

8. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara 

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan II (pasal 119);  

9. 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 untuk 

digunakan orang lain (pasal 121);  

11. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum 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);  
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13. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, 

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau 

menyerahkan Narkotika dalam golongan III(pasal 124);  

14. Membawa, mengirim, mengangkut, 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 : (pasal 127 ayat 1)  

a. Narkotika golongan I bagi diri sendiri  

b. Narkotika golongan II bagi diri sendiri  

c. Narkotika golongan III bagi diri sendiri  

17. Pecandu Narkotika yang belum cukup umur (pasal 55 ayat 1) yang sengaja 

tidak melapor (pasal 128);  

18. Setiap orang tanpa hak melawan hukum : (pasal 129)  

a. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika 

untuk pembuatan Narkotika;  

b. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor 

Narkotika untuk pembuatan Narkotika;  

c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi 

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan prekursor Narkotika 

untuk pembuatan Narkotika;  

d. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito prekursor Narkotika 

untuk pembuatan Narkotika.  

UNIVERSITAS MEDAN AREA



Kebijakan sanksi pidana dan pemidaannya antara lain disebutkan sebagai berikut :  

1. Jenis sanksi dapat berupa pidana pokok (denda, kurungan, penjara dalam waktu 

tertetentu/seumur hidup, dan pidana mati), pidana tambahan (pencabutan izin 

usaha/pencabutan hak tertentu), dan tindakan pengusiran (bagi warga Negara 

asing).  

2. Jumlah/lamanya pidana bervariasi untuk denda berkisar antara Rp 

800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sampai Rp 10.000.000.000,00 

(sepuluh miliar rupiah) untuk tindak pidana Narkotika, untuk pidana penjara 

minimal 4 tahun sampai 20 tahun dan seumur hidup.  

3. Sanksi pidana pada umumnya (kebanyakan) diancamkan secara kumulatif 

(terutama penjara dan denda);  

4. Untuk tindak pidana tertentu ada yang diancam dengan pidana minimal khusus 

(penjara maupun denda);  

5. Ada pemberatan pidana terhadap tindak pidana yang didahului dengan 

permufakatan jahat, dilakukan secara terorganisasi, dilakukan oleh korporasi 

dilakukan dengan menggunakan anak belum cukup umur, dan apabila ada 

pengulangan (recidive).  

Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan kriminalisasi dari Undang-

undang Narkoba tampaknya tidak terlepas dari tujuan dibuatnya Undang-undang 

itu, terutama tujuan :  

1. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika/psikotropika, dan  

2. Memberantas peredaran gelap narkotika/psikotropika.  

Oleh karena itu, semua perumusan delik dalam Undang-undang Narkoba 

terfokus pada penyalahgunaan dari peredaran „narkobanya‟-nya (mulai dari 
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penanaman, produksi, penyaluran, lalu lintas, pengedaran sampai ke 

pemakaiannya, termasuk pemakaian pribadi, bukan pada kekayaan 

(„property/assets) yang diperoleh dari tindak pidana “narkobanya” nya itu sendiri.  

Dalam ilmu hukum pidana, orang telah berusaha memberikan penjelasan 

tentang siapa yang harus dipandang sebagai pelaku suatu tindak pidana. Van 

Hamel telah mengartikan pelaku dari suatu tindak pidana dengan membuat suatu 

definisi sebagai berikut :  

“Pelaku tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakannya atau 
kealpaannya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat di 
dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang telah dinyatakan 
secara tegas maupun yang tidak dinyatakan secara tegas, jadi pelaku itu 
adalah orang yang dengan seseorang diri telah melakukan sendiri tindak 
pidana yang bersangkutan”.18 
 
Pengertian Doen Pleger atau yang menyuruh lakukan itu merupakan salah 

satu bentuk deelneming yang terdapat di dalam Pasal 55 KUHP. Mengenai 

pengertian doen pleger atau yang menyuruh melakukan, Sumaryanti memberikan 

penjelasan tentang hal tersebut yaitu sebagai berikut :  

“Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger), di sini sedikitnya ada 
dua orang yaitu yang menyuruh (doen pleger) dan yang disuruh (pleger). 
Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ia 
menyuruh orang lain, meskipun ia tetap dipandang dan dihukum sebagai 
orang yang melakukan sendiri tindak pidana”.19 

 

2.2. Kerangka Pemikiran 
 

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan 

tanaman baik sentesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan 

atau perubahan kesadaran dan dapat menimbulkan ketergantungan, narkotika juga 

18 Lamintang, 1984a,Hukum Penitersier Indonesia. Alumni , Bandung. Hal. 556 
19 Sumaryanti, 1987.peradilan Koneksitas Di Indonesia Suatu Tinjauan Ringkas.Bina 
Aksara,Jakarta. 
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dapat mengakibatkan bahaya yang  lebih besar bagi kehidupan budaya bangsa dan 

pada akhirnya dapat melemahkan ketahanan nasional.  

Dengan demikian Narkotika sesungguhnya memiliki cakupan yang sangat 

luas tidak terbatas hanya pada obat- obatan yang lazim di gunakan dalam 

pengobatan sehari – hari, tetapi zat atau obat yang selama ini tidak di kenal 

sebagai obat. Ganja misalnya sampai sekarang tanaman ini masih dalam penelitian 

apakah ia berguna sebagai obat atau tidak, akan tetapi karena ganja mampu 

mengubah berbagai fungsi organism, maka dengan rumusan WHO yang 

menyebutkan obat adalah zat yang berkhasiat mengubah satu atau lebih dalam 

organisme hidup tersebut. 

Begitu juga minuman beralkohol dan bahan-bahan yang mengandung zat 

adiktif lainnya. Apakah yang terjadi akhir-akhir ini memang telah memperlihatkan 

bahwa kehadiran obat sebagai penopang dunia kedokteran tidak selalu berdampak 

positif dan menggembirakan.  Munculnya kecemasan banyak orang pada lebih 

sepuluh tahun terakhir ini, sebagai akibat menguatnya kecenderungan seseorang 

atau sekelompok orang untuk menyalahgunakan fungsi obat tersebut, semakin 

memperkuat indiikasi betapa obat tidak lagi sekedar berfungsi sebagai alat 

penyembuh.  Narkotika, Psikotropika, dan obat terlarang (Narkoba) adalah istilah 

penegak hukum dan masyarakat.  

 

2.3. Hipotesis 

Hipotesis adalah merupakan jawaban sementara terhadap rumusan 

masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam 

bentuk pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru 
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didasarkan pada teori. Hipotesis dirumuskan atas dasar kerangka pikir yang 

merupakan jawaban sementara atas masalah yang dirumuskan.  

Dari  uraian kerangka pemikran diatas,  maka penulis menarik suatu 

hipotesa bahwa “Penyalahgunaan Narkotika Diluar Ketentuan Hukum 

Merupakan Tindak Pidana Narkotika”. 
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