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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK  PIDANA NARKOTIKA 

A. Pengertian Tindak Pidana  

1. Pengertian Tindak Pidana  

            Tindak Pidana merupakan rumusan tentang perbuatan yang dilarang untuk 

dilakukan (dalam peraturan perundang-undangan) yang disertai ancaman pidana 

bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan (feit) di sini adalah unsur 

pokok dari suatu tindak pidana yang dirumuskan tersebut.1 

            Pengertian tindak pidana atau banyak dikemukakan oleh para ahli hukum, 

yang mana pengertian tersebut dibagi menjadi dua pandangan, yaitu pandangan 

monistis dan pandangan dualistis. Pandangan monistis cenderung tidak 

memisahkan antara criminal act dan criminal responsibility sedangkan, 

pandangan dualistis cenderung memisahkan secara tegas antara criminal act dan 

criminal responsibility. Criminal act adalah perbuatan yang dilarang dengan 

sanksi ancaman pidana, unsurnya terdiri dari: perbuatan manusia, memenuhi 

rumusan undang-undang, dan bersifat melawan hukum. Criminal responsibility 

adalah dapat dipertanggungjawabkannya si pembuat atas perbuatannya, unsurnya 

terdiri dari: kemampuan bertanggung jawab dan kesengajaan (dolus) atau 

kealpaan (culpa). Berikut ini pandangan para ahli hukum mengenai tindak pidana 

yang disebutkan secara berbeda-beda sesuai istilah mereka masing-masing. Para 

ahli hukum yang memiliki pandangan monistis diantaranya adalah J.E. Jonkers, 

menurut Beliau, “Peristiwa pidana ialah perbuatan yang melawan hukum 

                                                            
1 P.A.F Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, jakarta, cetakan 1, PT 

Sinar Grafika, 2014, Hal 179 
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(wederrechttelijk) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang 

dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”.2 Wirjono Prodjodikoro 

dalam bukunya yang berjudul “Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia” 

mengemukakan, “Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat 

dikenakan hukuman pidana”.3 Menurut H.J. Schravendijk, “Perbuatan yang boleh 

dihukum adalah kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan 

hukum sehinggga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh 

seseorang yang karena itu dapat dipersalahkan”.4 Para ahli hukum yang memiliki 

pandangan dualistis diantaranya adalah Moeljatno, Beliau mengemukakan, 

“Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, 

larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang 

siapa yang melanggar larangan tersebut”.5 Roeslan Saleh mengemukakan, 

“Perbuatan pidana, yaitu sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana 

dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang”.6  

 

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana  

            Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada 

umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-

unsur subyektif dan obyektif. Unsur-unsur ”subyektif” adalah unsur-unsur yang 

melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan 

                                                            
2 J.E. Jonkers dalam  Adami Chazawi, Op. Cit, hlm. 75 
3 Wirjono Projodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, PT. Eresco, Jakarta, 

1981, hlm. 50. 
4 H.J. Schravendijk dalam  Adami Chazawi, Op. Cit, hlm. 75 
5 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, 2008, hlm. 38. 
6 Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, dalam Mahrus Ali, 

Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 98 
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termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. 

Unsur ”obyektif” itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-

keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus 

dilakukan.7  

            Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :  

a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (culpa/dolus);  

b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti 

dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;  

c. Macam- macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat 

misalnya di dalam kejahatan – kejahatan pencurian, penipuan, 

pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;  

d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti 

misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 

340 KUHP;  

e. Perasaaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat di 

dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.  

         Unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah :  

a. Sifat melanggar hukum;  

b. Kualitas si pelaku;  

c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai 

penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. 

                                                            
7 P.A.F Lamintang, Op. cit., hlm. 183. 
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            Berkaitan dengan pengertian unsur-unsur tindak pidana (strafbaarfeit) ada 

beberapa pendapat para sarjana mengenai pengertian unsur-unsur tindak pidana 

menurut aliran monistis dan menurut aliran dualistis. Monistis adalah Suatu 

pandangan yang melihat suatu syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya 

merupakan sifat dari perbuatan dalam artian siapa yang berbuat maka dia harus 

mempertanggungjawabkanya8 

Para sarjana yang berpandangan aliran monistis, yaitu :  

a. Simons, sebagai penganut pandangan monistis Simons mengatakan bahwa 

pengertian tindak pidana (strafbaarfeit) adalah ”Een strafbaar gestelde, 

onrechtmatige, met schuld verband staande handeling van een 

toerekeningsvatbaar persoon”.  

Atas dasar pandangan tentang tindak pidana tersebut di atas, unsur-unsur 

tindak pidana menurut Simons adalah :  

1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak 

berbuat atau membiarkan);  

2) Diancam dengan pidana (strafbaar gesteld);  

3) Melawan hukum (onrechtmatig);  

4) Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband staad);  

5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab 

(toerekeningsyatbaar persoon).  

Melihat unsur-unsur tindak pidana tersebut, Simons membedakan adanya 

unsur obyektif dan unsur subyektif dari strafbaarfeit adalah :  

                                                            
8 Ibid., hlm. 184.   
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Yang dimaksud dengan unsur obyektif ialah :  

1) perbuatan orang;  

2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;  

3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan-

perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat ”openbaar” 

atau ”dimuka 1 P.umum”  

Unsur subyektif dari strafbaarfeit adalah :  

1) Orangnya mampu bertanggung jawab.  

2) Adanya kesalahan (dolus atau culpa). Perbuatan harus dilakukan 

dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu 

dilakukan. 9 

b. Van Hamel, menyatakan Stafbaarfeit adalah een weterlijk omschre en 

mensschelijke gedraging onrechmatig, strafwardig en aan schuld te 

wijten. Jadi menurut Van Hamel unsur-unsur tindak pidana adalah :  

1) Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang;  

2) Bersifat melawan hukum;  

3) Dilakukan dengan kesalahan dan  

4) Patut dipidana.10  

c. J. Baumman, menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah 

perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan 

dilakukan dengan kesalahan.11 

                                                            
9 D. Simons dalam Sudarto, Hukum Pidana 1 A - 1B,  1990/1991, hlm. 3   
10 Van Hammel dalam Sudarto, Ibid, hlm. 33 
11 Ibid, hlm. 35 
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            Pendapat para sarjana yang beraliran monistis tersebut dapat disimpulkan 

bahwa tidak adanya pemisahan antara criminal act dan criminal responsibility. 

Lebih lanjut mengenai unsur-unsur tindak pidana menurut pendapat para sarjana 

yang berpandangan dualistis adalah sebagai berikut :  

a. H.B. Vos, menyebutkan Strafbaarfeit hanya berunsurkan : 12 

1) Kelakuan manusia dan  

2) Diancam pidana dengan undang-undang.  

b. W.P.J. Pompe, menyatakan : menurut hukum positif strafbaarfeit adalah 

tidak lain dari feit, yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang, 

jadi perbuatan itu adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, 

dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana.13  

         Perbuatan tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar ketentuan-

ketentuan KUHP yang sebagaimana sudah dijelaskan diatas, juga penjelasan dari 

para ahli yang semakin memperjelas tetntang apa itu perbuatan tindak pidana. 

Intinya tindak pidana adalah suatu perbuatan yang tidak boleh dilakukan dan 

harus dihindari walaupun secara sengaja ataupun tidak sengaja. 

 

B. Narkotika  

1. Pengertian Narkotika 

         Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika diuraikan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat 

bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu, jika 

                                                            
12 H.B. Vos dalam, Ibid, hlm. 34 
13 W.P.J. Pompe dalam, Ibid, hlm. 37 
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disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat 

menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat 

khususnya generasi muda, hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan 

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya 

yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya 

akan dapat melemahkan ketahanan nasional.  

             Pengertian Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-

Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud Narkotika dalam 

undang-undang tersebut adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau 

bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan 

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai 

menghilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat 

dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-

undang ini.  

            Pengertian Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas, Mardani 

mengemukakan mengenai pengertian narkotika, bahwa yang dimaksud dengan 

narkotika adalah sebagai berikut :  

“Narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syarat, mengakibatkan 

ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, 

menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, 

serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan yang ditetapkan oleh Menteri 

Kesehatan sebagai narkotika”.14 

                                                            
14 Mardani, Penyalaghunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum 

Pidana Nasional. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008. hlm. 80   
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2. Tindak Pidana Narkotika  

              Tindak Pidana Narkotika diatur didalam Undang-Undang No. 35 Tahun 

2009. Dikemukakan oleh Sudarto15, pada hakikatnya hukum itu mengatur 

masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan 

ataupun yang dibolehkan dan sebaliknya. Hukum dapat mengkualifikasi sesuatu 

perbuatan sesuai dengan hukum atau mendiskusikannya sebagai melawan hukum.    

Perbuatan yang sesuai dengan hukum tidak merupakan masalah dan tidak perlu 

dipersoalkan; yang menjadi masalah ialah perbuatan yang melawan hukum,      

bahkan yang diperhatikan dan digarap oleh hukum ialah justru perbuatan yang 

disebut terakhir ini, baik perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh 

terjadi (onrecht in actu) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan 

terjadi (onrecht in potentie). Perhatian dan penggarapan perbuatan itulah yang 

merupakan penegakan hukum. Terhadap perbuatan yang melawan hukum tersedia 

sanksi.  

           Melihat tata hukum secara skematis, maka dapat dibedakan adanya tiga 

sistem penegakan hukum, ialah sistem sistem penegakan hukum perdata, sistem 

penegakan hukum pidana dan sistem penegakan hukum administrasi.  Berturut-

turut sistem sanksi hukum perdata, sistem sanksi hukum pidana dan sistemsanksi 

hukum administrasi (tata usaha negara).  Ketiga sistem penegakan hukum tersebut 

masing-masing didukung dan dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara atau 

biasa disebut aparatur (alat) penegak hukum, yang mempunyai aturannya sendiri-

                                                            
15 Sudarto, Op. Cit, hlm. 99 
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sendiri pula.16 Jenis-jenis Tindak Pidana Narkotika yang diatur dalam Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika : 17 

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

memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan 

Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman , Pasal 111; Setiap orang 

yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, 

menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan 

tanaman, Pasal 112 

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

mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, Pasal 

113;  

c. 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, Pasal 114 

d. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, 

mengakut, atau mentransito Narkotika Golongan I, Pasal 115  

e. 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 

f. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, 

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, Pasal 117  

                                                            
16 Ibid., hlm. 111   
17 Gatot Supramono, Hukum Narkotika Indonesia, Djambatan, Jakarta. 2009,. hlm. 90 
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g. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, 

mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, 

Pasal 118 

h. Setiap orang yang tanpa hak atau melawah hukum menawarkan untuk 

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, 

menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, Pasal 119  

i. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, 

mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, Pasal 20  

j. 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  

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

memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan 

Narkotika Golongan III, Pasal 122 

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

mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, 

Pasal 123 

m. Setiap orang yang tanpa hak atau melawah hukum menawarkan untuk 

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, 

menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, Pasal 124  

n. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, 

mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, Pasal 125  
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o. 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 

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

Pasal 127; Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, 

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

melapor,Pasal 128 

q. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor 

Narkotika untuk perbuatan Narkotika; Memproduksi, menimpor, 

mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan 

Narkotika; Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, 

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor 

Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Membawa, mengirim, 

mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan 

Narkotika Pasal 129  

r. Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak 

pidana Narkotika Pasal 130 

s. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana 

Narkotika dan Prekursor Narkotika Pasal 131 

t. Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, 

memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, 

memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu 
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muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan 

tindak pidana Narkotika; Untuk menggunakan Narkotika Pasal 133 

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

melaporkan diri; Keluarga dari Pecandu Narkotika yang dengan sengaja 

tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut Pasal 134  

            Uraian diatas adalah mengenai Ketentuan Pidana yang diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Apabila seperangkat 

sanksi pidana yang telah ditetapkan merupakan hasil pilihan yang kurang tepat 

atau sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kriminalitas, maka adalah 

wajar apabila penanggulangan perkembangan kriminalitas agak “agak terganggu”. 

Hubungan antara gejala masa kini, yaitu adanya peningkatan dan perkembangan 

kriminalitas di satu pihak dengan keterbatasan jumlah sanksi pidana yang tersedia 

bagi Hakim dan Jaksa di lain pihak, merupakan salah satu masalah di bidang 

kebijakan pemidanaan  yang cukup sulit. 

            Undang-undang Narkotika mengatur sanksi pidana maupun tindakan 

seperti rehabilitasi tetapi jika melihat sebenarnya Undang-undang Narkotika 

mempunyai perbedaan dengan KUHP , berikut adalah perbedaan Undang-undang 

Narkotika dibandingkan dengan KUHP :18 

a. Dalam undang-undang narkotika terdapat hukuman mati, hukum penjara, 

hukuman denda. Selain itu terdapat sanksi adminisratif seperti teguran, 

peringatan, denda adminisratif, penghentian sementara kegiatan dan 

                                                            
18 Ibid.hlm.97  
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pecambutan izin serta hukuman tambahan yang diatur dalam pasal 130 

ayat (2) UU Narkotika, berupa: 

1) pencabutan izin usaha; dan/atau 

2) pencabutan status badan hukum. 

      Sedangkan dalam KUHP hukumannya berupa: 

1) Hukuman Pokok 

a) Hukuman mati 

b) Hukuman penjara 

c) Hukuman kurungan 

d) Hukuman denda. 

e) Hukuman Pidana Tutupan 

2) Hukuman Tambahan 

a) Pencabutan beberapa hak yang tertentu. 

b) Perampasan barang yang tertentu. 

c) Pengumuman keputusan hakim.  

b. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana 

Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana diatur dalam undang-

undang narkotika tersebut dengan pidana penjara yang sama dengan orang 

melakukan kejahatan atau pelanggaran terhadap ketentuan dalam undang-

undang narkotika ini, misalnya percobaan untuk menyediakan narkotika 

golongan 1,dipidana dengan pidana penjara paling singkat4 (empat) tahun 

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

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

hukuman terhadap orang yang melakukan percobaan adalah maksimum 

hukuman utama yang diadakan bagi kejahatan dikurangkan dengan 

sepertiganya, dalam hal percobaan. 

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

Undang Narkotika Tahun 1997 berubah menjadi Undang-Undang No.35 

Tahun 2009, sedangkan KUHP tidak bersifat elastis karena didalamnya 

mengatur banyak hal. 

d. Perluasan Berlakunya Asas Teritorial, dalam hal ini Undang-Undang 

Narkotika beserta pemerintah mengupayakan hubungan kerjasama secara 

bilateral ataupun multilateral guna untuk pembinaan dan pengawasan 

Narkotika, sedangkan KUHP hanya berlaku di Indonesia. 

e. Penggunaan pidana minimal dalam undang-undang narkotika memberikan 

asumsi bahwa undang-undang tersebut diberlakukan untuk menjerat 

pihak-pihak yang melakukan kejahatan dan pelanggaran terhadap 

narkotika. Misalnya pidana minimal yang terdapat dalam pasal 113 ayat 

(1) UU No.35 tahun 2009, sedangkan dalam KUHP tidak mengenal pidana 

minimal, yang ada hanya pidana maksimal, seperti dalam pasal 362 KUHP 

tentang pencurian. 

            Sanksi merupakan aktualisasi dari norma hukum yang mempunyai 

karakteristik sebagai ancamaan atau sebagai sebuah harapan. Sanksi akan dapat 

memberikan dampak positif atau negatif terhadap lingkungan sosialnya, di 

samping itu, sanksi ialah merupakan penilaian pribadi seseorang yang ada 
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kaitannya dengan sikap perilaku serta hati nurani yang tidak mendapatkan 

pengakuan atau dinilai tidak bermanfaat bila ditaati. Pengaruh hukum dan konsep 

tujuan dapat dikatakann bahwa konsep pengaruh berarti sikap tindak atau perilaku 

yang dikaitkan dengan suatu kaidah hukum dalam kenyataan, perpengaruh positif 

atau efektivitasnya yang tergantung pada tujuan atau maksud suatu kaidah hukum.    

Suatu tujuan hukum tidak selalu identik dinyatakan dalam suatu aturan dan belum 

tentu menjadi alasan yang sesungguhnya dari pembuat aturan tersebut.19 

            Sanksi pidana yang telah ditetapkan merupakan hasil pilihan yang kurang 

tepat atau sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kriminalitas, maka adalah 

wajar apabila penanggulangan perkembangan kriminalitas agak “agak terganggu”. 

Hubungan antara gejala masa kini, yaitu adanya peningkatan dan perkembangan 

kriminalitas di satu pihak dengan keterbatasan jumlah sanksi pidana yang tersedia 

bagi Hakim dan Jaksa di lain pihak, merupakan salah satu masalah di bidang 

kebijakan pemidanaan (centencing polity) yang cukup sulit.20 

 

C. Pecandu dan Pengedar Narkotika 

1. Definisi Pecandu dan Pengedar 

            Pengertian Pecandu Narkotika itu berkaitan dengan hal-hal yang diatur 

dalam Pasal 127  Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 54, Pasal 55 serta Pasal 103 UU 

No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 1 Angka 13 UU No. 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika, disebutkan   bahwa Pecandu Narkotika adalah Orang yang 

menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan 

                                                            
19 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 

1984.hlm. 90   
20 Ibid. hlm. 98-99.   
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ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis, sehingga dari 

pengertian tersebut, maka dapat diklasifikasikan 2 (dua) tipe Pecandu Narkotika 

yaitu  : 1. orang yang menggunakan Narkotika dalam keadaaan ketergantungan 

secara fisik maupun psikis, dan 2. orang yang menyalahgunakan narkotika dalam 

keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis.21 

            Tipe yang pertama, maka dapatlah dikategorikan sebagai pecandu yang 

mempunyai legitimasi untuk mempergunakan narkotika demi kepentingan 

pelayanan kesehatan dirinya sendiri. Kategori seperti itu, dikarenakan penggunaan 

narkotika tersebut sesuai dengan makna dari Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika dan tentunya Pecandu yang dimaksud adalah seorang pecandu 

yang sedang menjalankan rehabilitasi medis khususnya dalam proses intervensi 

medis. Seorang pecandu yang sedang menggunakan narkotika dalam kadar atau 

jumlah yang ditentukan dalam proses intervensi medis pada pelaksanaan rawat 

jalan, kemudian dia tertangkap tangan menggunakan narkotika untuk dirinya 

sendiri dan perkaranya diteruskan sampai tahap pemeriksaan di Pengadilan, maka 

sudah sepatutnya ia tidak terbukti bersalah menyalahgunakan narkotika dan jika 

Pecandu memang membutuhkan pengobatan dan/atau perawatan intensif 

berdasarkan program assesmen yang dilakukan oleh Tim Dokter/Ahli, maka 

berdasarkan Pasal 103 Ayat (1) huruf b UU No. 35 Tahun 2009, Hakim disini 

dapat menetapkan Pecandu yang tidak terbukti bersalah tersebut untuk 

direhabilitasi dalam jangka waktu yang bukan dihitung sebagai masa menjalani 

hukuman dan penentuan jangka waktu tersebut setelah mendengar keterangan ahli 

                                                            
21 Hari Sasangka, Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana, Mandar Maju, 

Bandung, 2003, hlm. 56 
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mengenai kondisi/taraf kecanduan Terdakwa. Pecandu Narkotika tipe kedua, 

maka dapatlah dikategorikan sebagai pecandu yang tidak mempunyai legitimasi 

untuk mempergunakan narkotika demi kepentingan pelayanan kesehatannya. 

Pengkategorian seperti itu didasarkan pada pengertian Penyalahguna yang 

dimaksud pada Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009, dimana ada unsur 

esensial yang melekat yaitu unsur tanpa hak atau melawan hukum. Mengenai 

penjabaran unsur tanpa hak atau melawan hukum telah dipaparkan penulis 

sebelumnya yaitu pada pokoknya seseorang yang menggunakan 

Narkotika  melanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 

dan/atau  Pasal  8 UU No. 35 Tahun 2009 tersebut, maka pelaku tersebut tidak 

mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum.22  

            Secara esensial penyalahguna dan pecandu Narkotika tipe kedua adalah 

sama-sama menyalahgunakan Narkotika, hanya saja bagi pecandu narkotika 

mempunyai karakteristik tersendiri yakni adanya ketergantungan pada Narkotika, 

baik secara fisik maupun psikis. Pecandu Narkotika tipe kedua tersebut hanya 

dikenakan tindakan berupa kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi 

sosial, dalam jangka waktu maksimal yang sama dengan jangka waktu maksimal 

pidana penjara sebagaimana tercantum pada Pasal 127 Ayat (1)  UU No. 35 

Tahun 2009. 

            Pengedar berasal dari kata dasar edar serupa dengan definisi bandar 

narkotika, di dalam undang-undang narkotika tidak ada definisi pengedar secara 

ekplisit. Sementara arti pengedaran itu sendiri meliputi kegiatan atau serangkaian 

                                                            
22Ibid, hlm 58 
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penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan 

perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan 

dan pengembangan ilmu teknologi.23 

            Pengedaran, Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito, 

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

jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, golongan II dan 

golongan II. Dikenakan ketentuan pidana: 24 

a. Golongan I. Diancam pidana penjara paling singkat empat tahun 

dan maksimum penjara seumur hidup atau pidana mati. Denda 

paling sedikit delapan ratus juta rupiah dan paling banyak sepuluh 

miliar rupiah, apabila beratnya melebihi satu kilogram atau 

melebihi lima batang pohon (untuk tanaman) dan melebihi lima 

gram (bukan tanaman), maka pidana denda maksimum ditambah 

sepertiga (Pasal 114 dan 115);  

b. Golongan II. Diancam pidana penjara paling singkat tiga tahun dan 

maksimum pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Denda 

paling sedikit enam ratus juta rupiah dan paling banyak delapan 

miliar rupiah. Apabila beratnya melebihi lima gram, maka pidana 

denda maksimum ditambah sepertiga (Pasal 119 dan 120);  

c. Golongan III. Diancam dengan pidana penjara paling singkat dua 

tahun dan paling lama lima belas tahun.  

                                                            
23 http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5141cd01a7dac/pemilik-puntung-ganja-

pengedar-ganja.html 
24 B.Simandjuntak, Pengantar Krimonologi Dan Patologi Sosial, Parsito , Bandung, 

1981. Hlm 200 
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d. Denda paling sedikit enam ratus juta rupiah dan paling banyak lima 

miliar rupiah. Apabila beratnya melebihi lima gram, maka pidana 

denda maksimum ditambah sepertiga (Pasal 124 dan 125). 

2. Golongan Pemakai Narkotika 

            Menurut Simanjuntak25, bahwa dalam lingkungan pergaulan, apabila 

kita menjumpai seseorang yang menyalahgunakan bahan obat-obatan 

tertentu, janganlah terlalu cepat memberikan vonis bahwa orang tersebut 

telah addict. Kita harus lebih dahulu menyelidiki apakah “sifat” dari 

pemakaian obat itu. Perlu ditegaskan sehingga kita tidak salah mengambil 

tindakan kepada mereka. Bagaimanapun, tidak ada orang yang ingin nama 

baiknya menjadi rusak. Terhadap permasalahan sebagaimana tersebut di 

atas lebih lanjut Simanjuntak mengemukakan untuk itu, kita harus 

membedakan para pemakai obat-obatan ini, sebagai berikut :  

a. Experimental users (golongan yang mencoba-coba)  

            Mereka hanya ingin mencoba saja, sesuai dengan naluri 

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

sehingga pemakaiannya biasanya hanya sekali-sekali dan dalam 

takaran kecil. Biasanya hal ini akan berhenti dengan sendirinya. 

b. Social-recreational users (pemakai untuk sosial-rekreasi)  

            Pemakai yang hanya mempergunakan obat untuk keperluan 

sosial dan rekreasi. Biasanya dilakukan bersama teman-teman 

untuk memperoleh kenikmatan. Penggunaan obat-obat ini hanya di 

                                                            
25 Ibid, hlm. 250 
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waktu-waktu tertentu saja, misalnya ketika mengadakan pesta-pesta 

ataupun kegiatan-kegiatan tertentu. Dalam hal ini tidak ada 

penjurusan kepada pemakaian yang berlebihan. Pada golongan ini 

mereka masih mampu melakukan aktifitas sosial dengan sempurna.  

c. Circumstantial-situational users (pemakai karena situasi)  

            Mereka ini mempergunakan obat karena terdorong oleh 

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

untuk mencegah mengantuk dan keletihan, pemain musik, pemain 

sandiwara, serdadu dalam pertempuran. Tujuan mereka untuk 

memperbesar prestasi dan kemauannya. Dalam hal ini penderita 

sering mengulangi perbuatannya sehingga risiko menjadi “addict” 

lebih besar dari kedua golongan terdahulu. Obat yang sering 

dipergunakan untuk maksud ini adalah “obat perangsang mental” 

seperti Amphetamin. 

d. Intensified drug users (pemakai obat yang intensif)  

            Pada golongan ini pemakaian obat bersifat kronis, 

sedikitnya sekali sehari, dengan maksud untuk melarikan dari dari 

problem kehidupan. Mereka mempunyai kecenderungan lebih 

buruk dari golongan circumstantial-situasional users. 

e. Compulsive drug users  
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 Penggunaan obat pada golongan ini sangat sering, takarannya 

tinggi, dan tidak lagi dapat melepaskan dirinya dari pengaruh obat 

tanpa goncangan mental dan fisik.26  

            Pecandu dan pengedar adalah dua hal yang saling berhubungan secara 

tidak disengaja maupun di sengaja. Pecandu ya sama saja penyalahguna narkotika 

,sekarang ini banyak orang-orang yang memakai narkotika bukan untuk 

kebutuhan medis melainkan hanya untuk membuat kenyamanan untuk diri sendiri 

walauapun orang itu tidak sakit tetapi dia sendiri yang membuat menjadi sakit dan 

menjadi kecanduan, dan yang lebih miris orang-orang yang memakai narkotika 

hanya berdasarkan trend dan keinginan untuk tahu hal seperti ini sungguh sangat 

disayangkan karena tidak adanya pelajaran atau sosisalisasi sejak kecil tetntang 

bahaya narkotika.  

 

D. Tindak Pidana Narkotika Menurut Perspektif Hukum Islam 

1. Pengertian Narkotika Menurut Perspektif Islam 

            Narkoba secara alami, baik sintesis maupun semi sintesis memang tidak 

disebutkan hukumnya secara khusus di dalam Qur’an maupun hadis Nabi saw. 

Istilah narkotika dalam konteks hukum Islam tidak disebutkan secara langsung di 

dalam Al-Qur’an maupun dalam sunnah. Al- Qur’an hanya menyebutkan istilah 

khamr. Teori ilmu fiqh, bila suatu hukum belum ditentukan status hukumnya, 

maka bisa diselesaikan melalui metode qiyas (analogi hukum). Kata khamr 

                                                            
26 Ibid. hlm. 302-303   
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dipahami sebagai nama minuman yang membuat peminumnya mabuk atau 

gangguan kesadaran.27 

            Bertolak dari akibat yang ditimbulkan antara khamr dan narkotika yang 

ditimbulkan sama yaitu memabukkan maka hukumnya adalah haram. Narkoba 

termasuk dalam kategori khamr meskipun dalam arti sempit, khamr sering 

dipahami sebagai minuman keras, arak, atau sejenis minuman yang memabukkan 

karena itu sebagian ulama klasik mengartikan khamr adalah minuman yang 

memabukkan, atau minuman yang bercampur dengan alkohol.  khamr seperti ini 

yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Jahiliyah pra-Islam. Bahkan Buya 

Hamka dalam tafsir al-Azhar menjelaskan, tidak kurang dari 250 istilah yang 

mereka gunakan untuk menyebutkan istilah-istilah khamr. 

            Artian luas, khamr tidak saja berupa minuman atau sesuatu yang 

mengandung alkohol. Rasulullah Saw menegaskan bahwa : 

 “Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dia berkata; saya bacakan di 

hadapan Malik; dari Ibnu Syihab dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari 

'Aisyah dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ditanya mengenai 

bit'u (yaitu minuman yang terbuat dari madu) maka beliau bersabda “Setiap zat 

yang memabukkan itu khamr dan setiap zat yang memabukkan itu haram” (HR. 

Bukhari dan Muslim).  

            Penjelasan hadis ini, dapat dipahami bahwa khamr adalah zat yang 

memabukkan, baik ketika banyak maupun sedikit. Umar bin Khattab juga 

menegaskan bahwa “al-Khamru makhamara al-‘aql”, khamr adalah sesuatu yang 

                                                            
27Mardani, Penyalahgunaan  Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana 

Nasional, PT.Raja Grafindo Persada , Jakarta:, 2008, hal. 74  
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menutupi akal. Arti khamr itu sendiri adalah sesuatu yang menutupi. Narkoba 

tentu masuk dalam kategori pengertian di atas, karena seseorang yang 

menggunakannya menyebabkan mabuk dan akalnya tertutupi atau tidak 

berfungsi.28  

 

2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Bagi Pengedar 

Narkotika 

            Tindak pidana bagi pengedar narkotika dikategorikan dengan khamr 

dengan metode qiyas. Adanya illat yang sama antara khamr dengan narkotika 

yakni memabukkan yang mana dapat merusak akal dan badan. Illat disini 

mewujudkan hikmah yang dikehendaki syari’ yaitu adanya maslahat al- 

dunyawiyyah maupun maslahat al-ukhrawiyyah.29 Qs.Al-Maidah: 90 menjelaksan 

maksud dari ayat tersebut adalah bahwa khamr, narkotika ataupun yang lainnya 

merupakan perbutan setan yang akan menyengsarakan manusia. 

            Awalnya manusia akan mendapatkan kenikmatan semu dan sesaat, tetapi 

kemudian hal tersebut dapat mempengaruhi akal sehat. Agar terhindar dari 

malapetaka yang lebih besar. Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 219: 

 

                                                            
28 Muhammad Kosim, Kasus Narkoba, (Padang : Makalah Mahasiswa Program Doktor 

IAIN Imam Bonjol),2008, hal. 10 
29 Asmawi, Teori Maslahat dan Relevansinya Dengan Perundang-Undangan Pidana 

Khusus di Indonesia, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama, 2010, hlm. 71 
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yang Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: 

"Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, 

tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya 

kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan."  

Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir. Paparan 

diatas menjelaskan  bahwa pemakai narkotika saja dilarang apalagi dengan 

memperjual belikan narkotika bahkan untuk meraih keuntungan. Hadits Nabi 

SAW yang diriwayatkan Jabir bin Abdillah -radhiyallahu ‘anhuma-, bahwa 

Rasulullah saw. bersabda, “Sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli khamr 

(minuman keras/segala sesuatu yang memabukkan), bangkai, babi, dan 

berhala”,. An-Nawawi menjelaskan, “Menjual khamr adalah transaksi yang tidak 

sah baik penjualnya adalah muslim ataupun non muslim. Meski penjual dan 

pembelinya non muslim ataupun seorang muslim mewakilkan kepada non muslim 

agar non muslim tersebut membelikan khamr untuk si muslim.  

            Transaksi jual beli dalam kasus di atas adalah transaksi jual beli yang tidak 

sah tanpa ada perselisihan di antara para ulama syafi’iyyah. Sedangkan Al-Imam 

Abu Hanifah membolehkan seorang muslim untuk memberikan mandat kepada 

non muslim untuk menjualkan atau membelikan khamr. Pendapat ini jelas 

pandapat yang keliru karena menyelisihi banyak hadis shahih yang melarang jual 

beli khamr. Jual beli khamr ataupun memproduksinya dan semisalnya adalah 

suatu hal yang hukumnya haram dilakukan non muslim sebagaimana haram 

dilakukan oleh muslim.30 

                                                            
30 Khamr Tetap Haram dalam http://thaybah.or.id/khamr-tetap-haram/ yang diunduh pada 
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3. Hukuman Bagi Pecandu dan Pengedar Narkotika Narkotika Menurut 

Hukum Islam 

          Tindak pidana bagi pecandu dan pengedar narkotika dikategorikan dengan 

khamr dengan metode qiyas. Ulama’-ulama’ fikih telah sepakat bahwa 

penghukum peminum khamar adalah wajib, dan bahwa hukuman itu berbentuk 

deraan. Akan tetapi mereka berbeda penddapat mengenai deraan tersebut. 

Penganut-penganut madzhab Haafi dan imam Malik mengatakan 80 kali deraan, 

sedangkan imam Syafi’ie mengatakan 40 kali. Pada riwayat lain dikatakan yang 

artinya  :Dari Mu’awiyah Nabi berkata bagi peminum khamar : apabila dia 

meminum khamar maka deralah, apabila dia minum khamar maka deralah, 

apabila tiga kali dia minum khamar maka deralah, apabila empat kali dia 

minum khamar maka pukullah dagunya (Ahmad) Diriwayatkan pula bahwa Ali 

pernah berkata, apabila orang itu mabuk maka dia akan mengigau, dan bila 

seseorang mengigau, makadia berdusta dan mengadangada karena itu hukumlah 

dia dengan hukuman pendusta.31 
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31 Sayid Sabiq, Fikih Sunnah, PT. Al-Ma’arif Bandung, 1984. hlm., 77 


