
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana narkotika di Indonesia masih menjadi  masalah yang mengancam generasi

bangsa. Di Indonesia peredaran narkotika semakin merajalela. Dalam menjalankan aksinya para

pengedar menggunakan berbagai macam cara. Untuk mengatasi tindak pidana narkotika,

diperlukan tindakan tegas penyidik dan lembaga penegak hukum yang memiliki wewenang

dalam menangani tindak pidana narkotika, salah satunya Badan Narkotika Nasional (BNN).

Narkoba merupakan istilah yang sudah umum di Indonesia. Istilah narkoba merupakan

singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya1. Peredaran narkoba di

Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Meskipun sudah banyak pengedar yang tewas didor

petugas kepolisian, tetap saja aksi penjualan obat terlarang ini terus bertumbuhan seperti jamur.

Saat ini disinyalir Sumatera Utara telah dijadikan daerah transit atau pun sasaran perdagangan

narkoba. Baik itu dilakukan sindikat nasional dan internasional2.

Berdasarakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, mengatur tentang produksi,

distribusi, penyaluran, perdagangan, kepemilikan, penerimaan, penyerahan, ekspor, dan impor,

penyimpanan, membawa pengobatan, pelaporan, pembukaan, kemasan, pelabelan, pengiklanan,

pemusnahan dan lain-lain.

Seiring dengan meningkatnya kasus tindak pidana mengenai penyalahgunaan narkotika

yang dari dulu dirasa tidak pernah ada habisnya. Dimana Penyalahgunaan narkotika di Sumut

mengalami peningkatan cukup signifikan pada 2016, Data yang dimiliki Polda Sumut

1 Subagyo Partodiharjo, Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaanya, Jakarta, 2010, Esensi, h.10
2 Oc.Kaligis,Soedjono Dirdjosisworo, Narkoba & Peradilannya di Indonesia, Bandung, 2007, h.301
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menunjukkan sebanyak 5.546 tindak pidana terjadi selama 2016. Sebanyak 4.956 kasus di

antaranya berhasil diselesaikan. Jumlah ini meningkat dibanding tahun sebelumnya, yakni 4.711

kasus penyalahgunaan narkoba dan 4.421 kasus terselesaikan. Untuk jumlah tersangka,

meningkat menjadi 6.534 orang pada tahun 2016 dari tahun 2015, yakni 6.267 orang. Tingginya

kasus penyalahgunaan narkotika ini diduga disebabkan wilayah Sumut yang merupakan jalur

masuk dan transit narkotika dari luar ke Indonesia.3

Sumut dijadikan pintu masuk narkotika ke Indonesia oleh bandar dan pengedar. Di jajaran

Polda Sumut, Polrestabes Medan menempati posisi pertama dalam pengungkapan kasus

penyalahgunaan narkotika. Polrestabes Medan mengungkap 1.824 kasus dengan jumlah

tersangka 2.182 selama 2016. Polres Pelabuhan Belawan menempati posisi kedua dengan

mengungkap 384 kasus dan jumlah tersangka 452 orang. Posisi selanjutnya ditempati Polres

Labuhanbatu yang mengungkap 348 kasus dengan jumlah tersangka 422 orang. Posisi keempat

ditempati oleh Polres Deli Serdang yang mengungkap 345 kasus dengan jumlah tersangka 424

orang. Sementara Polres Langkat menempati posisi lima yang mengungkap 335 kasus dengan

389 tersangka. Pada Januari hingga 27 Desember 2016, berbagai jenis barang bukti telah disita

oleh personel di jajaran Polda Sumut. Untuk sabu, petugas berhasil menyita barang bukti

sebanyak 191,16 kilogram. Selain itu, disita juga 1.000 gram heroin, 74.525 butir pil ekstasi,

2.660,47 kilogram ganja, dan 54.083 batang pohon ganja. Petugas pun menemukan 9 hektare

ladang ganja dan 7.470 butir pil happy five4.

Pada Tahun 2017 BNN Sumut berhasil mengungkap 92 kasus peredaran gelap narkotika di

wilayah Sumatera Utara dan perbatasan Aceh. Dari seluruh BNN yang ada di Indonesia BNN

Sumut paling banyak mengungkapkan kasus. Berdasarkan 92 kasus yang diungkap, ada dua

3 http://republika.co.id/berita/nasional/daerah, diakses 29 April 2018, Pukul 22.01 WIB.

4Ibid.



tersangka yang ditembak mati. barang bukti yang disita sepanjang 2017 berupa enam kilogram

ganja kering. Kemudian, ekstasi sebanyak 38.308 butir dan sabu sebanyak 15 kilogram. Jumlah

tersangkanya ada 126 orang. Paling banyak itu kasus narkotika yang telah berhasil diungkapkan

di wilayah perbatasan Sumut-Aceh. barang bukti lain dari hasil tindak pidana pencucian uang

berupa sejumlah tanah yang ada di Medan, Tanjung Morawa, dan Aceh. Nilai hasil pencucian

uang yang disita kurang lebih Rp.1.000.000.000.- (satu miliar rupiah)5.

Generasi muda di Indonesia sekarang telah mengomsumsi narkotika, anak muda bangsa

Indonesia telah terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika dengan mengkomsumsi narkotika

yang berlebihan. Pemerintah melarang pengunaan narkotika untuk diedarkan maupun

dikomsumsi. Penggunaan narkotika secara rutin dapat mengakibatkan penurunan fungsi otak dan

ketergantungan menggunakan obat - obat terlarang (Narkotika). Jumlah pecandu narkotika

semakin meningkat dengan adanya para pengedar narkotika. Penyalahgunaan narkotika

merupakan angka tertinggi di Indonesia yang dilakukan oleh para pengedar narkotika ilegal,

pengedar narkotika menjerumuskan generasi bangsa hingga kecanduan mengkomsumsi

narkotika tersebut.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika terbukti telah merusak masa depan bangsa

di Negara manapun antara lain bisa merusak karakter manusia, merusak fisik dan kesehatan

masyarakat, serta dalam jangka panjang berpotensi besar mengganggu daya saing dan kemajuan

suatu bangsa. Oleh karna besarnya dampak kerusakan yang ditimbulkan, peredaran gelap

narkoba digolongkan dalam kejahatan luarbiasa (extraordininary crime) dan serius (serious

crime). Terlebih peredaran gelap narkoba bersifat lintas negara (transnational) dan terorganisir

(organized) sehingga menjadi ancaman nyata yang membutuhkan penanganan serius dan

5http://www.tribunnews.com/regional/sepanjang-2017-pencapaian-yang-diraih-bnnp-sumut, diakses 29
April 2018, Pukul 22.46 WIB.



mendesak6. Penyalahgunaan narkotika kini sudah dipandang sebagai persoalan kritis yang

ceritanya tak pernah berkesudahan bukan hanya di indonesia saja dinegara lain juga sulit

diberantas  permasalahan yang menyangkut narkotika.

Saat ini situasi global perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba

menunjukkan kecendrungan yang semakin mengkhawatirkan. Narkotika sudah dianggap sebagai

salah satu kejahatan global yang sangat berbahaya apabila terus dibiarkan berkelangsungan. Satu

lagi keprihatinan atas keterlangsungan tindak pidana ini ialah dengan cepat dapat merambah dan

tersebar keseluruhan pelosok setiap daerah yang ada di Indonesia dimana kita ketahui tindak

pidana narkotika ini dulunya hanya terjadi dikota-kota besar saja.

Ancaman yang diberikan oleh peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang ini sangatlah

berbahaya, masalah ini merupakan satu permasalahan yang harus diatasi bukan hanya oleh

pemerintah dan aparat saja, melainkan juga menjadi sebuah permasalahan yang harus diatasi

bersama oleh keseluruhan masyarakat, guna menghilangkan kejahatan peredaran narkotika

tersebut, sehingga akan terciptanya Negara yang bebas dari narkotika untuk menjadi Negara

sehat yang dicita-citakan, adapun lembaga yang dibentuk wewenang untuk menangani masalah

narkotika yaitu Badan Narkotika Nasional.

Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian

(LPNK) Indonesia yang mempunyai kewenangan melaksanakan tugas pemerintahan di bidang

pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekusor dan

bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

BNN dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden

melalui koordinasi kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dasar Hukum BNN adalah

6 BNN, Hari Anti Narkotika Internasional http://www.bnn.go.id/read/pressrelease/13087/hari-anti-
narkotika-internasional, diakses 26 April 2018, Pukul 02.17 WIB.



Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Sebelumnya BNN merupakan lembaga

Nonstruktural yang dibentuk berdasarkan keputusan Presiden Nomor 17 tahun 2002, yang

kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2007, dan Peraturan Presiden

Republik Indonesia No. 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

Guna menanggulangi keresahan dan ketidak harmonisan dalam masyarakat, maka

keberadaan BNN sebagai pengayom, pelindung, dan pembimbing masyarakat harus mampu

menciptakan situasi yang aman bagi generasi muda yang telah terlibat maupun belum terlibat

dalam tindak pidana narkotika. Peredaran gelap Narkotika terbukti telah merusak masa depan

bangsa di Negara serta dalam jangka panjang berpotensi besar mengganggu daya saing dan

kemajuan suatu bangsa.

Besarnya dampak kerusakan yang ditimbulkan, maka peredaran gelap narkoba digolongkan

dalam kejahatan luar biasa (extraordininary crime) dan serius (serious crime), terlebih peredaran

gelap narkotika bersifat lintas Negara (transnational) dan terorganisir (organized) sehingga

menjadi ancaman nyata yang membutuhkan penanganan serius. Sistem pengawasan peredaran

gelap narkotika pada pintu-pintu masuk (entry point) dijalur udara, laut, perairan darat dan lintas

batas masih lemah.

Maka peran Badan Narkotika Nasional bersama masyarakat sangatlah penting dalam

membantu mengungkapkan peredaran narkotika yang semakin marak. Berdasarkan latar

belakang di atas, maka penulis tertarik mengangkat suatu permasalahan sebagai bahan penelitian

penulis dengan judul adalah : “PERANAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)

SUMATERA UTARA DALAM MENGUNGKAPKAN JARINGAN PEREDARAN

TINDAK PIDANA NARKOTIKA”

B. Rumusan Masalah



Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan beberapa

masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peranan dan upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) Sumatera Utara

dalam mengungkapkan jaringan peredaran tindak pidana narkotika di sumatera utara?

2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Sumatera

Utara dalam mengungkapkan jaringan peredaran narkotika?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peranan dan upaya Badan Barkotika Nasional dalam mengungkapkan

jaringan peredaran Tindak Pidana Narkotika di Sumatera Utara.

2. Untuk mengetahui kendala Badan Narkotika Nasional di Sumatera Utara dalam upaya

mencegah jaringan peredaran Tindak Pidana Narkotika.

D. Manfaat Penelitian

Penulis skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun

secara praktis sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi dalam pengembangan

ilmu hukum khususnya dalam kajian Hukum Pidana.



b. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada semua pihak

termasuk Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara dan kalangan akademis

serta masyarakat yang memiliki parhatian serius dalam bidang Hukum Pidana.

c. Manfaat Bagi Diri Sendiri

Sebagai Persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum

Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Badan Narkotika Nasional

1. Pengertian Badan Narkotika Nasional

Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga yang menangani persoalan bahaya narkoba

tentu harus dikelola secara professional. Sebab persoalan narkoba menyangkut kelangsungan

hidup berbangsa dan bernegara. Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun

2010 Tentang Badan Narkotika Nasional Pasal 4 Mengatakan “Dalam melaksanakan



pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Badan

Narkotika Nasional berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan

peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika”. Oleh karena itu, tidak berlebihan bila

bahaya narkoba jauh lebih serius dibandingkan dengan bahaya lainnya. Bahkan bila dilihat dari

dampaknya penyalahgunaan narkoba jauh lebih besar dari pada dampak yang ditimbulkan

terorisme7.

2. Tugas dan fungsi Badan Narkotika Nasional

a. Tugas Badan Narkotika Nasional

Badan Narkotika Nasional mempunyai tugas membantu Kepala Badan Narkotika Nasional

Republik Indonesia dalam Mengkordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan

kebijakan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang ketersediaan dan pencegahan,

pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika psikotropika, prekursor dan

bahan aditiktif lainnya atau dapat disingkat dengan P4GN. di tingkat Provinsi Sumatera Utara

dan melaksanakan P4GN dengan membentuk satuan tugas yang terdiri atas unsur instansi

pemerintah tingkat Provinsi sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing8.

Menurut pasal 70 UU Nomor 35. Tahun 2009, Badan Narkotika Nasional memiliki tugas

yaitu :

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pembrantasan
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika

2. Berkordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan
pembrantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

3. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu
narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat

4. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap
narkotika dan precursor narkotika

7 Ar.Surjono dan Daniel, Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hal.128.

8 Jhs. Tanjung, Bahaya Penyalahgunaan Narkoba dan Penanggulangannya, 2013 Medan, hal. 8.
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5. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan
penyalahgunaan dan prekursor narkotika

6. Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna
mencegah dan membrantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

7. Mengembangkan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika
8. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan

dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika
9. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010,

BNN juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan

pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor dan bahan adiktif

lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol dan untuk melaksanakan hal tersebut,

maka BNN bertugas untuk melakukan:

a. Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional dibidang pencegahan dan pembrantasan
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan
aditiktif lainnya kecuali bahan aditiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya
disingkat dengan P4GN

b. Penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, criteria, dan prosedur P4GN
c. Penyusunan perencanaan, program, dan anggaran BNN
d. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat,

pembrantasan, rehabilitasi, hukun dan kerja sama dibidang P4GN
e. Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN dibidang pencegahan,

pemberdayaan masyarakat, pembrantasan, rehabilitasi, hukum, dan kerja sama
f. Pelaksanaan pembinaan teknis dibidang P4GN kepada instansi vertikal di lingkungan BNN
g. Pengoordinasian instansi pemerintahan terkait dan komponen masyarakat dalam rangka

penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional dibidang P4GN
h. Peyelenggaran pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN
i. Pelaksanaan fasilitas dan pengoordinasian wadah peran serta masyarakat
j. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika

dan prekursor narkotika9.

Adapun yang menjadi hubungan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan Peraturan

Presiden Nomor 23 Tahun 2010 yakni Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Merupakan

Bahan Hukum dari Badan Narkotika Nasional dalam memberantas penyalgunaan tindak pidana

narkotika dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang dimana Peraturan

9 Ar.Surjono dan Daniel. Op.cit, hal. 129-131.



Presiden Nomor 23 Tahun 2010 telah menjelaskan sebelumnya tugas dan fungsi dari badan

narkotika nasional dalam pencegahan dan pembrantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap

narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan aditiktif lainnya kecuali bahan aditiktif untuk

tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN.

b. Badan Narkotika Nasional mempunyai fungsi yaitu :

1. Pelaksanaan kebijakan teknis P4GN dibidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat,
pembrantasan dan rehabilitasi.

2. Pelaksanaan penyiapan bantuan hukum dan kerjasama.
3. Pelaksanaan pembinaan teknis dibidang P4GN kepada BNN Kabupaten/Kota.
4. Penyusunan rencana program dan anggaran BNNP.
5. Evaluasi dan penyusunan laporan BNNP.
6. Pelayanan administrasi BNNP10.

3. Peranan Badan Narkotika Nasional

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010

Tentang Badan Narkotika Nasional menyatakan bahwa “Badan Narkotika Nasional yang

selanjutnya dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia ini disebut adalah lembaga

pemerintah non kementrian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada

Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

Berdasarkan uraian diatas maka, Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah sebuah Lembaga

Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai kewenangan melaksanakan

tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap

psikotropika, prekusor dan bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan

alkohol.

Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga independen diharapkan dapat bekerja lebih

baik serta transparan dan akuntabel dalam menumpas kejahatan narkotika. Badan Narkotika

10 Jhs. Tanjung, Op.cit, hal. 8.



Nasional juga diharapkan dapat optimal dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat

dan meningkatkan kerja sama internasional agar jaringan narkotika dapat dihancurkan.

Badan Narkotika Nasional juga diharapkan agar menanggulangi keresahan dan ketidak

harmonisan dalam masyarakat, maka keberadaan Badan Narkotika nasional dapat sebagai

pengayom, pelindung, dan pembimbing masyarakat harus mampu menciptakan situasi yang

aman bagi generasi muda yang telah terlibat maupun belum terlibat dalam tindak pidana

narkotika. Peredaran gelap Narkotika terbukti telah merusak masa depan bangsa di Negara serta

dalam jangka panjang berpotensi besar mengganggu daya saing dan kemajuan suatu bangsa.

B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam

ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan cirri tertentu

pada peristiwa tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian

yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga

tindak pidana harusla diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk

dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.11

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan strafbaar feit adalah diperkenalkan oleh pihak

pemerintah cq Departemen kehakiman. Ini banyak dipergunakan dalam Undang-undang tindak

pidana khusus, misalnya: Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Tindak

Pidana Narkotika. Dan Undang-undang mengenai Pornografi yang mengatur secara khusus

Tindak Pidana Pornografi. Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah

11 Mulyati Pawennei, Rahmanuddin Tomalili, Hukum Pidana, Jakarta, Penerbit Mitra Wacana Media, 2015,
hal.5.



laku dan gerak gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak

berbuat, akan tetapi dengan tidak berbuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.12

Pengertian Tindak Pidana (stafbaarfeit/delict/criminal act) yang selama ini dikembangkan

oleh doktrin, dirumuskan secara tegas dalam RUU. Pasal 11 ayat (1) menetapkan bahwa :

“Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan-

peraturan perundang-undangan dinayatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam

dengan pidana” Ketentuan ini menegaskan apa yang telah dirumuskan dalam doktrin Hukum

Pidana salah satunya penggolongan delik atas delik sengaja (dolus) dan delik kealpaan (culpa),

yakni tidak melakukan suatu tindakan merupakan kewajiban hukum pelaku untuk berbuat,

tindakan tidak berbuat tersebut merupakan tindak pidana (culpos delicten).13

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah “Tindak Pidana”, Perbuatan “Pidana”,

atau “Peristiwa Pidana”, dengan istilah :14

1. Strafbaar Feit adalah peristiwa pidana

2. Stafbre Handlung diterjemahkan dengan “ Perbuatan Pidana”, yang digunakan oleh para

Sarjana Hukum Pidana Jerman ; dan

3. Criminal Act diterjemahkan dengan istilah “Perbuatan Kriminal”

Beberapa defenisi lainnya tentang tindak pidana, antara lain:

a. Menurut Wirjono Prodjodikoro, “tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya

dapat dikenakan hukuman pidana”.15

12 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Jakarta, Rajawali Pers, 2013, hal. 49.
13 M.Ali Zaidin, Menuju Pembaruan Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika, 2017, hal.370-371.
14 Mulyati Pawennei, Rahmanuddin Tomalili, Op.cit, hal.5.
15 H.ishaq, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2014, hal. 136.



b. Menurut Marshall “tindak pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum

untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang

berlaku.16

c. Adapun menurut Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang di defenisikan

sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai

ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan

tersebut”.17

d. Menurut D. Simons, tindak pidana (strafbaar feit) adalah kelakuan (handeling) yang
diancam dengan pidana “yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan
kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab eene
straafbaar gestelde “onrechmatige, met schuld in verband staande handeling van een
toerekeningsvatbaar person).18

e. Menurut J.Bauman, perbuatan/ tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan
delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan.19

Setelah mengetahui defenisi dan pengertian dari tindak pidana itu sendiri maka dalam

tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana. Setiap tindak pidana yang terdapat di

dalam kitab Undang-undang hukum pidana itu pada umumnya dijabarkan kedalam dua unsur

yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.

Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa)

2. Maksud atau voornemeri pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di

dalam pasal 53 ayat 1 KUHP.

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

kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan,  dan lain-lain.

16 Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada PertanggungJawaban
Pidana Tanpa Kesalahan, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2006, hal. 29.

17 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2018, hal. 71.
18 Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, Jakarta, Rajawali Pers, 2013, hal. 58.
19 Tongat, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan, Malang, Katalog Dalam

Terbitan, 2009, hal.106.



4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang misalnya yang

terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP.

5. Perasaan takut atau vrees seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak

pidana menurut pasal 380.

Unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

1. Sifat melanggar hukum atau wederrechteliijkheid

2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam

kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau

komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 389 KUHP

3. Kualitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu

kenyataan sebagai akibat.20

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

dijatuhi pidana ialah orang yang bersalah melanggar suatu peraturan hukum pidana atau

melakukan tindak kejahatan21.

Untuk mempermudah pemahaman atas pengertian tentang Tindak Pidana Narkotika,

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No 35 Tahun 2009, Narkotika adalah zat atau obat yang

berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi  sampai

menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

20P.A.F Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2013, hal. 193-
194.

21 Ibid, hal.37.



Ada juga pengertian sempit tentang Narkotika yaitu, Narkotika adalah obat menghilangkan

rasa sakit atau nyeri, penolong untuk tidur tetapi membawa pengaruh ketagihan yang bahan

pokoknya adalah opium atau candu.22

Jadi Tindak Pidana Narkotika dapat diartikan dengan suatu perbuatan yang melanggar

ketentuan-ketentuan hukum Narkotika, dalam hal ini adalah Undang-Undang No. 22 Tahun 1997

yang telah diganti menjadi Undang-Undang No.  35 Tahun  2009 tentang Narkotika dan

ketentuan-ketentuan lain yang termasuk dan atau tidak betentangan dengan undang-undang

tersebut23

Larangan dalam Tindak Pidana Narkotika,

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.24

2. Unsur-Unsur Tindak pidana Narkotika.

Unsur dari pengertian tindak pidana diatas telah diterangkan maka terdapat unsur-unsur

tindak pidana yang akan diuraikan dari setiap pasal seperti pemberantasan peredaran narkotika

ditemukan antara lain  dalam ketentuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 Undang-Undang

22 B.A.Sitanggang, Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Jakarta,  Karya Utama, 1981,
hal,81.

23 Ibid, hal. 41.
24 A.Rahmah, Amiruddin Pabbu, Kapita Selekta Hukum Pidana, Jakarta, Mitra Wacana Media,

2015,hal.160.



No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hanya dapat dikenakan kepada seorang dalam kerangka

“peredaran” baik dalam perdagangan bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk

kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga

tidak boleh begitu saja secara serampangan.

Penegak hukum khususnya para Hakim harus berhati-hati dalam menjatuhkan pidana yang

didasarkan ketentuan Pasal 111 sampai Pasal 126, pemeriksaan haruslah dilakukan dengan teliti

dan cermat.  Sehingga sangat perlu diketahui unsur-unsur dari pasal ke pasal seperti dibawah ini

:

Pasal 111

1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki,
menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk
tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling
lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan
ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau
menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon,
pelaku dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5
(lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)25.
Unsur-unsur Pasal 111 adalah :26

a. Setiap orang

b. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki,

menyimpan, menguasai, atau menyediakan

c. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Pasal 112

1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum  memiliki, menyimpan, menguasai,
atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda

25 Ar.Surjono dan Daniel, op.cit hal. 226.
26 Ibid, hal.227.



paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak
Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika
Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1
(satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh ) tahun dan pidana
denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).27

Unsur-unsur Pasal 112 adalah :28

a. Setiap orang

b. Tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan

c. Narkotika golongan I bukan tanaman

Pasal 113

1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor,
mengekspor, atau menyalurkan Narkotika  Golongan I, dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda
paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak
Rp10.000.000.000,00  (sepuluh miliar rupiah).

2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkaan
Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman
beratnya melebihi 1 (satu ) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam
bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana
mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan
paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).29

Unsur-unsur Pasal 113 adalah :30

a. Setiap orang

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

menyalurkan

c. Narkotika Golongan I

Pasal 114

27 Ibid, hal.241.
28 Ibid, hal. 244.
29 Ibid, hal.246.
30 Ibid, hal. 247.



1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,
membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan
Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara
paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan pidana denda
paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara
dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1
(satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman
beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur
hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam)  tahun dan paling lama 20 (dua puluh)
tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3
(sepertiga).31

Unsur-unsur Pasal 114 adalah :32

a. Setiap orang

b. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

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

c. Narkotika Golongan I

Pasal 116

1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I
terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain,
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima
belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 ( satu miliar rupiah)
dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 ( sepuluh miliar rupiah).

2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika
Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana
mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun  dan
paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana pada ayat
(1) ditambah 1/3 (sepertiga).33

Unsur-unsur Pasal 116 adalah :34

a. Setiap Orang

31Ibid, hal.254.
32 Ibid.
33 Ibid, hal.265.
34 Ibid.



b. Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang

lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain.

Pasal 117

1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,
atau menyediakan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat
3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit
Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima
miliar rupiah).

2) Dalam hal perbuatan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika
Golongan II bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5
(lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan
paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana dend maksimum sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).35

Unsur-unsur Pasal 117 sama halnya dengan ketentuan Pasal 111 hanya saja pada Pasal

117 untuk Narkotika Golongan II.36

Pasal 119

1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,
membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan
Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun
dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit  Rp800.000.000,00
(delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar
rupiah).

2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara
dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan II
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana
dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5
(lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).37

Unsur-unsur Pasal 119 sama halnya dengan ketentuan Pasal 114 hanya saja pada Pasal

118 untuk Narkotika Golongan II

Pasal 120

35 Ibid, hal. 269.
36 Ibid.
37 Ibid, hal. 277.



1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut,
atau mentransio Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3
(tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit
Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima
miliar rupiah)

2) Dalam perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika
Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, maka
pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5
(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).38

Unsur-unsur Pasal 120 sama halnya dengan ketentuan Pasal 115 hanya saja pada Pasal

120 untuk Narkotika Golongan II.39

Pasal 121

1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II
terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain,
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua
belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta
rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

2) Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika
Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana
mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan
paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaiman pada ayat (1)
ditambah 1/3 (sepertiga).40

Unsur-unsur Pasal 121 sama halnya dengan ketentuan Pasal 116 hanya saja pada Pasal

121 untuk Narkotika Golongan II.41

Pasal 122

1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau
menyediakan Narkotika Golongan III dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2
(dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.
400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3000.000.000,00 (tiga
miliar rupiah).

2) Dalam hal perbuatan memiliki, meyimpan,menguasai atau menyediakan Narkotika
Golongan III beratnya melebihi 5 (lima) gram pelaku dipidana dengan pidana penjara

38 Ibid, hal.279.
39 Ibid.
40 Ibid, hal. 280.
41 Ibid.



peling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda
maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).42

Unsur-unsur Pasal 122 sama halnya dengan ketentuan Pasal 111 dan 112 hanya saja pada

Pasal 122 untuk Narkotika Golongan III.43

Pasal 123

1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum atau melawan hukum memproduksi,
mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan
pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling
banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)

2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan
Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman
beratnya melebihi 5 (lima) gram pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5
(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).44

Unsur-unsur Pasal 123 sama halnya dengan ketentuan Pasal 113 hanya saja pada Pasal

123 untuk Narkotika Golongan III.

Pasal 124

1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,
membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan
Narkotika Golongan III dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan
paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam
ratus juta) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara
dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan III
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram pelaku dipidana
dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas)
tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3
(sepertiga).

Unsur-unsur Pasal 124 sama halnya dengan ketentuan Pasal 114 hanya saja pada Pasal

124 untuk Narkotika Golongan III.45

42 Ibid, 281.
43 Ibid, 282.
44 Ibid, hal. 284.
45 Ibid, hal. 285.



Pasal 125

1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut
atau mentransito Narkotika Golongan III dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2
(dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit
Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00
(tiga miliar rupiah).

2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika
Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka
pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10
(sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditambah 1/3 (sepertiga).46

Unsur-unsur Pasal 125 sama halnya dengan ketentuan Pasal 115 hanya saja pada Pasal

125 untuk Narkotika Golongan III.47

Pasal 126

1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III
terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10
(sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta
rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika
Golongan III untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen pelaku dipidana dengan pidana mati,
pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling
lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana pada ayat (1)
ditambah 1/3 (sepertiga). 48

Unsur-unsur Pasal 126 sama halnya dengan ketentuan Pasal 116 hanya saja pada Pasal

126 untuk Narkotika Golongan III.49

3. Jenis-Jenis Narkotika

Narkotika adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka

yang menggunakannya, berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan

46 Ibid, hal. 286.
47 Ibid.
48 Ibid, hal. 287.
49 Ibid.



halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan.50 Secara umum Narkotika mempunyai

kemampuan menurunkan dan mengubah kesadaran (anestetik), dan mengurangi bahkan

menghilangkan rasa nyeri (analgetik).51

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009

tentang Narkotika menyatakan bahwa : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari

tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa

nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan

sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.”

Beberapa sarjana  juga telah mengemukakan beberapa pendapat tentang pengertian

Narkotika antara lain menyatakan :

1. Sudarto menyatakan bahwa : “Perkataan Narkotika berasal dari perkataan Yunani

“Narke”, yang berarti terbius sehingga tidak merasa apa-apa.”52

2. Smith Kline dan Frech Clinical Staff menyatakan bahwa : “Narkotika adalah zat-zat atau

obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat

tersebut  bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral.53

Berdasarkan uraian tentang Narkotika diatas maka jenis-jenis Narkotika Menurut Pasal 6

ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tergolong menjadi 3

golongan diantaranya adalah :

1. Narkotika Golongan I

50 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, Bandung, Reflika Aditama,
2014, hal. 121

51 Putranto Jokohadikusumo, Awas Narkoba, Bandung, Sarana Ilmu Pustaka, 2009, hal.44.
52 Moh. Taufik Makaro, dkk, Tindak Pidana Narkotika, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2005, hal. 17.
53 Ibid, hal. 18.



Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan

pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi

sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya :

a. Ganja

Nama lain untuk ganja yaitu Canabis Sativa, Marihuana atau Mariyuana di Amerika Utara

dan Selatan. Di Indonesia tanaman ganja dapat tumbuh di daerah Aceh dan Sumatera Utara.

Ganja termasuk tanaman perdu yang mempunyai ketinggian antara 1,5 m samapi 2,5 m.54

Ganja adalah tumbuhan budidaya penghasil serat, namun lebih dikenal karena kandungan

zat narkotika pada bijinya, tetrahidrokanabinol (THC, tetra-hydro-cannabinol) yang dapat

membuat pemakainya mengalami euforia ( rasa senang yang berkepanjangan tanpa sebab).55

Efek yang ditimbulkan oleh pecandu ganja :56

1. Riang ria berlebihan, kalau dipancing ketawa ia akan ketawaa berkepanjangan, walau
tidak ada yang merasa lucu.

2. Merasa percaya diri, tidak peduli terhadap lingkungan.
3. Nafsu makan bertambah besar sedangkan bekerja malas, sehingga tubuh menjadi kurus

kering
4. Egonya tinggi, merasa dirinya perlu dilebihkan
5. Tidak ada rasa sopan santun didalam atau diluar rumah
6. Terkadang mata sayup, merah melotot, penglihatan kabur dan jalan sempoyongan
7. Bila berada sendirian mengalami halusinasi / menghayal, banyak keringat, mual-mual,

muntah-muntah, mencret, dan terkadang susah tidur.
8. Apabila kelebihan menghisap ganja (over dosis) maka ia akan gelisah yang amat sangat

dan curiga yang mendalam. Pemusatan pemikirannya ambruk hingga mengakibatkan
putus sekolah, atau di pecat dari tempat pekerjaannya.

b. Heroin atau Putaw

Heroin adalah derivative 3.6 dari morfin ( karena itu namanya adalah diasetilmorfin) dan

disintesis darinya melalui asetilasi. Heroin murni berbentuk bubuk putih sedangkan heroin tidak

54 Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, Narkoba, Psikotropika dan Ganggunan Jiwa, Yogyakarta
Nuha Medika, 2017,hal. 8.

55 Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, Op,cit. hal. 9
56 Mastar Ain Tanjung, Pahami Kejahatan Narkoba,Jakarta Letupan Indonesia, 2004 hal. 20



murni berwarna putih keabuan ( street heroin). Zat ini sangat mudah menembus otak sehingga

bereaksi lebih kuat dari morfin itu sendiri. Umumnya diguanakan  dengan cara disuntik atau

dihisap.57

Efek penggunaan Heroin (putaw) :58

1. Dapat menekan kegiatan system syaraf
2. Memperlambat pernafasan dan detak jantung
3. Memperbesar pembuluh darah
4. Mengecilkan bola mata
5. Adanya perasaan mual-mual dan muntah bagi korban pemula. bila over dosis dapat

merenggut nyawa
6. Mengganggu kerja organ tubuh seperti jantung, liver, paru-paru, ginjal dan usus.

c. Kokain

Kokain merupakan alkaloid yang didapat dari tanaman Erythroxylon coca yang berasal dari

Amerika Selatan, daun dari tanaman ini biasanya dikunyah oleh penduduk setempat untuk

mendapatkan stimulan.59

Efek dari penggunaan kokain akan menyebabkan paranoid, halusinasi serta berkurang rasa

percaya diri. Pemakaian obat ini akan merusak susunan syaraf di otak. Selain memperburuk

system pernafasan, penggunaan yang berlebihan sangat membahayakan dan bias membawa

kematian. Kokain yang turunannya putaw sangat berbahaya bagi kesehatan manusia.60

d. Opium

Opium merupakan zat adiktif yang didapat dari tanaman candu, zat ini kadang digunakan

dalam ilmu kedokteran sebagai analgesic atau penghilang rasa sakit.61 Opium adalah dengan

57 Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, Op.cit., hal. 14.
58 Mastar Ain Tanjung, Op.cit. hal. 22
59 Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, Op.cit., hal. 17.
60 Mastar Ain Tanjung, Op.cit. hal. 22
61 Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, Op.cit., hal. 12



bentuk dan warna yang indah, dimana getahnya dapat menghasilkan candu (opiat).62 Pemakaian

Opium dengan cara dihisap. Efek negatif yang ditimbulkan dari pemakaian Opium adalah :63

1. Menimbulkan rasa kesibukan
2. Menimbulkan semangat
3. Merasa waktu berjalan lambat
4. Pusing, kehilangan keseimbangan/mabuk
5. Merasa rangsang birahi meningkat ( hambatan seksual hilang )
6. Timbul masalah kulit dis ekitar mulut dan hidung.

2. Narkotika Golongan II

Narkotika Golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan

terakhir dan dapat digunakan dalam terapi, serta potensi sangat tinggi mengakibatkan

ketergantungan. Contohnya :

a. Morfin

Kata “morfin” berasal dari Morpheus, dewa mimpi dalam mitologi Yunani. Morfin adalah

alkaloid analgesik yang sangan kuat dan merupakan agen aktif utama yang ditemukan pada

opium. Morfin bekerja langsung pada sistem saraf untuk menhilangkan sakit. Cara

pemakaiannya disuntikkan secara Intra Cutan ( di bawah kulit ), Intra Muscular ( ke dalam otot

) atau secara Intra Vena ( ke dalam pembuluh darah). Efek pemakaian Morfina adalah :64

1. Menimbulkan euforia
2. Mual, muntah, sulit buang hajat besar ( konstipasi )
3. Kebingungan ( konfusi )
4. Berkeringat
5. Dapat menyebabkan pingsan, jantung berdebar-debar
6. Gelisah dan perubahab suasana hati
7. Mulut kering dan warna muka berubah

b. Petidin

62 Badan Narkotika Nasional, Provinsi Sumatera Utara, Materi Pembentukan Kader Penyuluh Anti
Narkoba, Medan, 2013 hal. 4

63 Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, Op.cit., hal. 12.
64 Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, Op.cit. hal. 13.



Obat yang digunakan untuk pengobatan rasa sakit tingkat menengah hinggga kuat. Petidin

adalah Obat yang aman untuk digunakan karena memiliki resiko ketergantungan yang rendah.65

3. Narkotika Golongan III

Narkotika Golongan III adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan

digunkam dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta

mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contohnya :

a. Kodein

Kodein adalah Alkoida yang terkandung dalam opium dan banyak dipergunakan untuk

keperluan Medis. Dengan khasiat Analgesic yang lemah, Kodein di pakai untuk Obat penghilang

(peredam) batuk. Biasanya digunakan berupa tablet dan cairan jernih.66

4. Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika

1. Penyalahgunaan Narkotika/melebihi dosis67

Hal ini disebabkan oleh banyak hal diantaranya adalah :68

a. Membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan berbahaya dan
mempunyai risiko;

b. Menentang suatu otoritas, baik terhadap guru, orang tua, hukum, maupun instansi
tertentu;

c. Mempermudah penyaluran perbuatan seks;
d. Melepaskan diri dari kesepian dan memperoleh pengalaman-pengalaman emosional;
e. Berusaha agar menemukan arti dari pada hidup;
f. Mengisi kekosongan-kekosongan dan peraaan bosan karena tidak ada kegiatan;
g. Menghilangkan rasa frustasi dan gelisah;
h. Mengikuti kemauan teman dan tata pergaulan lingkungan;
i. Hanya sekedar ingin tahu atau iseng.

2. Pengedaran Narkotika
Karena keterikatan dengan sesuatu mata rantai peredaran Narkotika baik nasional maupun
internasional.69 Menurut Pasal 1 angka 6 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

65 Badan Narkotika Nasional, Provinsi Sumatera Utara, Op.cit, hal. 6.
66 Badan Narkotika Nasional, Provinsi Sumatera Utara, Op.cit, hal. 8.
67 Moh. Taufik Makaro, dkk, Op.cit, hal 45.
68 Ibid, hal 44



menyebutkan bahwa Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian
kegiatan  yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai
tindak pidana Narkotika dan Prekursor  Narkotika

3. Jual beli Narkotika
Ini pada umumnya dilatarbelakangi oleh motivasi untuk mencari keuntungan materil,
namun ada juga karena motivasi untuk kepuasan.70

C. Jaringan Narkotika dan Peredaran Narkotika

1. Pengertian Jaringan Narkotika

Penyebab lain banyaknya orang yang mengomsumsi narkoba, adalah karena narkoba

mudah didapat. Jaringan pengedar narkotika di Indonesia dengan cepat meluas, bukan hanya di

kota besar, tetapi juga di kotamadya, bahkan di desa-desa. Meluasnya jaringan narkoba di

dorong oleh rendahnya kualitas intelektualitas dan moralitas masyarakat dan buruknya kondisi

sosial ekonomi.71 Kejahatan narkoba merupakan kejahatan international (International Crime),

kejahatan yang terkoorganisir (Organize Crime), mempunyai jaringan yang luas, mempunyai

dukungan dana yang besar dan sudah menggunakan teknologi canggih.72

2. Pengertian Peredaran Narkotika

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan bahan berbahaya lainnya

merupakan suatu kajian yang menjadi masalah dalam lingkup nasional maupun secara

internasional.73 Maraknya peredaran narkoba sangat meresahkan masyarakat. Tidak hanya kaum

remaja dan anak muda yang terjerumus dalam penggunaan narkoba ini, namun juga orangtua

69 Ibid. hal. 45.
70 Ibid.
71 Setiyati dkk, Buku Seri Bahaya Narkoba, Penyalahgunaan Narkoba, Surakarta, Tirta Asih Jaya, 2015,

hal.34.
72 Ibid, hal.173
73 Ibid.



yang notabene seharusnya lebih mengerti akan bahaya narkoba.74 Peran serta segenap

komponen masyarakat terhadap penanggulangan narkotika sangat dibutuhkan sebagai upaya

perlindungan sosial dan kemanusiaan dalam pemberantasan narkotika.75

Peredaran gelap Narkotika dan obat-obatan terlarang ini telah menjadi sebuah bisnis besar

yang menghasilkan keuntungan besar bagi para pelaku kejahatan tersebut. Namun di balik hal

itu, ancaman yang di berikan dari penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya

ini sungguh teramat berbahaya. Tahun 2015 diperkirakan angka prevalensi pengguna narkoba

mencapai 5,1 juta orang dan angka kematian akibat penyalahgunaan narkoba. Setiap hari 49-50

generasi muda Indonesia mati sia-sia karena narkoba. Kerugian material diperkirakan kurang

lebih Rp.63 triliun yang mencakup kerugian akibat belanja narkoba, kerugian akibat barang-

barang yang dicuri, kerugian akibat biaya rehabilitasi dan biaya-biaya lainnya.76

Peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau

penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun

pemindahan tanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu

pengetahuan (Pasal 32 Undang-Undang Narkotika).77

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

74 Daru Wijayanti, Revolusi Mental Stop penyalahgunaan Narkoba,Yogyakarta, Indoliterasi, 2016, hal. 5.
75 Yusrizal, Kapita Selecta Hukum Pidana dan Kriminologi, Sofmedia, Jakarta, 2012, hal. 151
76 Tim Badan Narkotika Nasional, Buku Narkoba Dan Permasalahannya, Serta Pandangan Agama Islam

Tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkoba, hal.1
77 Gatot Supramono, Hukum Narkoba Indonesia, Jakarta, Djambatan, 2009, hal. 172.



Adapun ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk membatasi permasalahan

yang akan dibahas dalam skripsi agar tidak mengembang. Ruang lingkup dalam penelitian ini

adalah : Peranan upaya dan kendala Badan Narkotika Nasional (BNN) Sumatera Utara dalam

mengungkapkan jaringan peredaran tindak pidana narkotika di Sumatera Utara.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu suatu penelitian hukum

yang dilakukan dengan cara meneliti secara langsung dan ditambah dengan menelaah pustaka

guna mendapatkan penjelasan lebih lanjut sehingga memperoleh kejelasan dan pemahaman dari

penelitian berdasarkan realita.

C. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah sangat penting dalam menganalisa sebuah penilitian. Metode

pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Metode pendekatan kasus (case approach) yaitu dengan cara menganalisis jaringan

peredaran tindak pidana narkotika di Badan Narkotika Nasional Sumatera Utara.

2. Metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) yaitu yang dilakukan

dengan menelaah ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam kasus tersebut

yaitu Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

D. Sumber Bahan Hukum

36



Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum

sekunder. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang sudah tersedia dan diolah

berdasarkan bahan-bahan hukum.78

Bahan hukum sekunder, terdiri dari 3 (tiga) jenis bahan hukum, yaitu:

a. Bahan hukum primer (primary law material)

b. Bahan hukum sekunder (secondary law material)

c. Bahan hukum tersier (tertiary law material)79

Bahan hukum primer (primary law material), yaitu bahan hukum yang mempunyai

kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat

bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, dan putusan hakim).

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah kasus peredaran tindak pidana

narkotika di Sumatera Utara, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan juga peraturan

perundang-undangan tentang narkotika.

Bahan hukum sekunder (secondary law material) yaitu bahan hukum yang memberi

penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum,

media cetak atau elektronik). Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah

buku-buku ilmu hukum yang berkaitan dengan penelitian ini, dan bahan hukum tersier yang

digunakan dalam penelitian ini. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah

peranan dan upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) Sumatera Utara dalam mengungkapkan

jaringan peredaran tindak pidana narkotika di sumatera utara.

Bahan hukum tersier (tertiary law material) yaitu bahan hukum yang memberikan

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum yang memberikan penjelasan

78 Peter Mahmud Mazuki, 2010, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Bandung, Kencana Prenada Media Grup,
hlm. 181.

79Ibid, hlm. 182.



terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (rancangan undang-undang, kamus

hukum dan ensiklopedia).

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara langsung dari lokasi

penelitian di Badan Narkotika Nasional dengan melakukan wawancara secara langsung terhadap

petugas badan narkotika nasional. Wawancara yang dilakukan mengenai tentang peranan, upaya

dan kendala-kendala badan narkotika nasional dalam mengungkapkan jaringan peredaran tindak

pidana narkotika.

F. Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan dari dengan rumusan masalah dan pembahasan atas permasalahan

digunakan dalam bentuk primer maupun dalam bentuk data sekunder dan dianalisis secara

kualitatif. Oleh karena itu, data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang terkait

dengan upaya pencegahan tindak pidana narkotika oleh Badan Narkotika Nasional khususnya

dalam upaya pencegahan peredaran jaringan tindak pidana narkotika yang akan didiskusikan

dengan data yang diperoleh dari Badan Narkotika Nasional, sehingga pada akhirnya akan

ditemukan hukum dalam kenyataannya.


