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BAB II 

 TINJAUAN PUSTAKA  

A. Pengertian Tindak Pidana  

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum 

pidana Belanda yaitu strafbaar feit. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS 

Belanda, dengan demikinan juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada 

penjelasan resmi tentang apa yang dimakasud stratbaar feit itu. oleh karena itu, 

para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan istilah tersebut. 

Sanyangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat Menurut Amir Ilyas 

S.H.  

“Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu 

pengertian dasar ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan 

kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. 

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-

peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak 

pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan 

dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai 

sehari-hari dalam kehidupan masyarakat”.
12

 

 

Terdapat beberapa pendapat pakar hukum dari eropa (barat) dan dari 

dalam negeri mengenai pengertian strafbaar feit. Antara lain sebagai berikut: 

1. Menurut Simons, stafbaar feat, suatu tindakan melanggar hukum yang 

telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung 
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 Amir Ilyas. 2012. Asas-asas Hukum Pidana. Rangkang Education: Yogyakarta 
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jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah 

dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat di hukum. 

2. Pompe, stafbaar feat ialah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap 

tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan 

oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku 

tersebut adalah perlu demi terpeliharanya hukum. 

3. Hasewinkel Suringa, stafbaar feat ialah suatu perilaku manusia yang 

pada suatu saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup 

tertentu dan diangggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh 

hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat 

memaksa yang terdapat di dalam undang-undang. 

4. Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu 

aturan hukum, larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang 

berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut 

5. Roeslan Saleh, mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan 

yang oleh masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak boleh atau 

tidak dapat dilakukan. 

6. Wirjono Prodjodikoro, mengemukakan definisi tindak pidana berarti 

suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.
13

 

Dengan tidak adanya batasan yuridis dalam praktik selalu diartikan, 

bahwa “ tindak pidana adalah suatu perbuatan yang telah dirumuskan oleh 

UU”. Hal ini didasarkan pada perumusan asas legalitas dalam Pasal 1 KUHP 

yang mengandung asas “nullum delictum sine lege” dan sekaligus 

mengandung asas “sifat melawan hukum yang formal/positif. Padahal secara 

teoritis dan menurut yurisprudensi serta menrut rasa keadilan, diakui adanya 

asas “tiada tindak pidana dan pemidanaan tanpa sifat melawan hukum 

(secara materil)” atau asas “sifat melawan hukum yang negatif”.
14

 

  

                                                           
13

 Amir Ilyas. Ibid 
14

 Barda Nawawi Arief. 2011. Kebijakan Hukum Pidana. Prenada Media Group: Semarang, hlm 86 
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B. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua 

sudut pandang, yakni dari sudut teoritis dan sudut undangundang. Teotitis 

artinya pendapat para ahli hukum yang tercermin pada bunyi rumusannya 

sedangkan dari sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana 

itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan 

perundang-undangan yang ada. 

1. Unsur Tindak Pidana Menurut Teoritis
15

Adami Chazawi merumuskan unsur-unsur tindak pidana dari berbagai

pendapat ahli hukum, seperti moeljatno, jinkers, dan scharvendijk.

a. Moeljatno mengatakan bahwa unsur pidana meliputi:

1. Perbuatan

2. Yang dilarang; (oleh aturan hukum)

3. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

b. R. Tresna tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:

1. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia)

2. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

3. Diadakan tindakan pengukuhan.

c. Jonkers, merinci unsur-unsur pidana sebagai berikut:

1. Perbuatan (yang);

2. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);

3. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);

4. Dipertanggungjawaban

d. Sedangkan unsur yang dikemukakan oleh Schravendijk adalah:

1. Kelakuan (orang yang)

2. Bertentangan dengan keinsyafan hukum;

3. Diantacam dengan hukum;

4. Dilakukan oleh orang (yang dapat)

5. Dipersalahkan/kesalahan.

15
 Adami Chazawi. 2002. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1. Raja Grafindo Persada: Jakarta, hlm 79 
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Walaupun rincian dari empat rumusan di atas tampak berbeda beda, 

namun pada hakikatnya ada persamaanya, yaitu tidak memisahkan antara 

unsur-unsur mengennai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri 

orangnya. 

2. Unsur-unsur Tindak pidana dalam Undang-Undang 

Menurut Lamintang “tindak pidana yang terdapat dalam kitab Undang-

undang Hukum Pidana (KUHP) itu pada umumnya dapat dijabarkan ke 

dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam 

unsur, yakni unsur subektif dan unsur objektif. 

Unsur-unsur Subjektif dari suatu tindak pidana adalah:
16

 

a. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (dolus atau culpa) 

b. Maksud voornemen pada suatu perccobaan atau poging seperti 

yang dimaksud di dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP. 

c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti misalnya yang 

terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, 

pemerasan, pemalsuan dan lain-lain. 

d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti 

yang misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan 

menurut Pasal 340 KUHP; 

e. Perasaan takut dan stress seperti yang antara lain terdapat di 

dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP. 

Sementara unsur Objektif dari suatu tindak pidana sebagai berikut: 

Sifat melanggar hukum atau wedderrechtelijkheid; 

1. Kualitas dari sipelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai 

negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau 
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“keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” 

di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP 

2. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab 

dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat 

3. Pelaku Tindak Pidana Narkotika dapat dikenakan Undang-Undang No. 

35 tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini dapat diklasifikasikan sebagai 

berikut :  

a) Sebagai pengguna : Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 

116 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, 

dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan paling lama 15 

tahun. 

b) Sebagai pengedar : Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 

81 dan 82 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, 

dengan ancaman hukuman paling lama 15 + denda. 

c) Sebagai produsen : Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 

113 Undang-undang No. 35 tahun 2009, dengan ancaman hukuman 

paling lama 15 tahun/ seumur hidup/ mati + denda. 

 

C. Jenis – Jenis Tindak Pidana 

Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar 

tertentu, antara lain sebagai berikut:
17

 

a. Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dibedakan antara lain 

kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam 

Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan 

“pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP 

kita menjadi Buku ke II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar 

bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam PerUndang-Undangan secara 

keseluruhan.  

                                                           
17
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b. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (Formeel 

Delicten) dan tindak pidana materil (Materiil Delicten). Tindak pidana 

formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang 

dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 351 

KUHP yaitu tentang penganiayaan. Tindak pidana materil inti larangannya 

adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang 

menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan 

dan dipidana. 
18

 

c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak 

pidana sengaja (dolus delicten) dan tindak pidana tidak sengaja (culpose 

delicten). Contoh tindak pidana kesengajaan (dolus) yang diatur di dalam 

KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 310 KUHP (penghinaan) yaitu 

sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, Pasal 322 KUHP 

(membuka rahasia) yaitu dengan sengaja membuka rahasia yang wajib 

disimpannya karena jabatan atau pencariannya.Pada delik kelalaian (culpa) 

orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 360 Ayat 2 

KUHP yang menyebabkan orang lain luka-luka. 

d. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan 

aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk 

mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang 
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berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 

KUHP).Tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu :  

1. Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara 

formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya 

berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 

KUHP.  

2. Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya 

berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif 

atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan 

dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu 

tidak menyusui bayinya sehingga bayi tersebut meninggal. 

 

D. Jenis Penerapan Sanksi Terhadap Tindak Pidana Narkotika 

Di Indonesia sendiri undang – undang yang digunakan adalah Undang–

Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Kebijakan perubahan 

Undang–Undang Nomor 22 Tahun 1997 menjadi Undang – Undang Nomor 35 

Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk meningkatkan kegiatan guna 

mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika 

yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan 

negara.
19

 

Undang–Undang yang baru ini bertujuan untuk mengatur upaya 

pemberantasan terhadap tindak pidana narkotika melalui ancaman sanksi 

pidana penjara, pidana seumur hidup dan pidana mati. Undang–undang 

narkotika tidak menjelaskan apa itu pengertian tindak pidana. Didalam 
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Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan aturan 

beberapa tindak pidana narkotika, yakni Pasal 111 sampai Pasal 148.
20

 

Sanksi untuk tindak pidana narkotika pada diri sendiri diatur dalam 

Pasal 111 sampai dengan Pasal 128 yang berisi :
21

 

No Pasal Sanksi 

Penjara Denda 

1.  111 (1) 4 tahun – 12 tahun 

(2) 5 tahun – 20 tahun 

Rp 800.000.000 – Rp 

8.000.000.000 

2.  112 (1) 4 tahun – 12 tahun 

(2) 5 tahun – 20 tahun 

Rp 800.000.000 – Rp 

8.000.000.000 

3.  113 (1) 5 tahun – 15 tahun 

(2) 5 tahun – 20 tahun 

Rp 1.000.000.000 – Rp 

10.000.000.000 

4.  114 (1) 4 tahun – 12 tahun 

(2) 5 tahun – 20 tahun 

Rp 1.000.000.000 – Rp 

10.000.000.000 

5.  115 (1) 4 tahun – 12 tahun 

(2) 5 tahun – 20 tahun 

Rp 800.000.000 – Rp 

8.000.000.000 

6.  116 (1) 5 tahun – 15 tahun 

(2) 5 tahun – 20 tahun 

Rp. 1.000.000.000 – Rp 

10.000.000.000 

7.  117 (1) 3 tahun – 10 tahun 

(2) 5 tahun – 15 tahun 

Rp 600.000.000 – Rp 

6.000.000.000 

8.  118 (1) 4 tahun – 12 tahun 

(2) 5 tahun – 20 tahun 

Rp 800.000.000 – Rp 

8.000.000.000 

9.  119 (1) 4 tahun – 12 tahun 

(2) 5 tahun – 20 tahun 

Rp 8.000.000.000 – Rp 

8.000.000.000 
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10.  120 (1) 3 tahun – 10 tahun 

(2) 5 tahun – 15 tahun 

Rp 600.000.000 – Rp 

6.000.000.000 

11.  121 (1) 4 tahun – 12 tahun 

(2) 5 tahun – 20 tahun 

Rp 800.000.000 – Rp 

8.000.000.000 

12.  122 (1) 2 tahun – 7 tahun 

(2) 3 tahun – 10 tahun 

Rp 400.000.000 – Rp 

3.000.000.000 

13.  123 (1) 3 tahun – 10 tahun 

(2) 5 tahun – 15 tahun 

Rp 600.000.000 – Rp 

5.000.000.000 

14.  124 (1) 3 tahun – 10 tahun 

(2) 5 tahun – 15 tahun 

Rp 600.000.000 – Rp 

5.000.000.000 

15.  125 (1) 3 tahun – 7 tahun 

(2) 3 tahun – 10 tahun 

Rp 400.000.000 – Rp 

3.000.000.000 

16.  126 (1) 3 tahun – 10 tahun 

(2) 5 tahun – 15 tahun 

Rp 600.000.000 – Rp 

5.000.000.000 

17.  127 (1) 1 tahun – 4 tahun 

(2) Rehabilitasi Medis dan 

Rehabilitasi Sosial 

 

 

Tabel diatas merupakan beberapa jenis sanksi terhadap pelaku tindak 

pidana narkotika. Pada waktu menjatuhkan pidana hakim juga diberikan 

kemungkinan untuk tidak menjatuhkan pidana penjara pada pelaku tindak 

pidana penyalahgunaan narkotika, ada pula kemungkinan penjatuhan sanksi 

pidana tindakan rehabilitasi oleh hakim. Pasal yang dimaksud yaitu, yaitu 

terdapat pada Pasal 54 Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang 
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menyatakan, “pecandu narkotika dan korban wajib menjalani rehabilitas medis 

dan rehabilitasi sosial di pusat rehabilitasi ketergantungan narkotika” 

Bagi pecandu narkotika lebih tepat disebut sebagai korban pergaulan 

bebas, tidak tepat apabila pecandu narkotika diberi sanksi pidana yang berupa 

penjatuhan pidana penjara, apabila diterapkan pada para pecandu narkotika 

dapat mengalami depresi yang dapat mengganggu mental, yang seharusnya 

mendapatkan bantuan dari psikologi (Rehabilitasi). 

Terdapat definisi tentang rehabilitasi yang ada di dalam Pasal 56 

Undang–Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu : 
22

 

1. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu 

untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.  

2. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, 

baik fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkotika dapat 

kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. 

Sanksi–sanksi pidana tersebut mempunyai tujuan untuk memberikan 

efek jera bagi pelaku tindak pidana yang melakukannya. Peran masyarakat juga 

mempunyai kesempatan yang seluas–luasnya, mempunyai hak dan tanggung 

jawab untuk membantu pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap 

narkotika dan prekusor narkotika.  
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Pengawasan dan perhatian dari para penegak hukum akan 

mempengaruhi berkurangnya tindak pidana narkotika yang selama ini berjalan 

di Indonesia. Pengawasan dari penegak hukum harus lebih diperketat, maka 

kemungkinan penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Indonesia dapat 

diatasi sepenuhnya. 

E. Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Narkotika. 

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

dalam Pasal 10 KUHP yakni : 
23

 

1. Pidana Pokok  

a) Pidana mati  

b) Pidana penjara  

c) Pidana kurungan  

d) Pidana denda 

 

2. Pidana Tambahan  

a) Pencabutan hak-hak tertentu  

b) Perampasan barang-barang tertentu  

c) Pengumuman putusan hakim 

3. Tindakan Rehabilitasi (Undang – Undang Nomer 35 Tahun 2009 Tentang 

Narkotika) 

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

adalah didasarkan pada berat ringannya pidana yang diaturnya, yang terberat 

adalah yang disebutkan terlebih dahulu. Keberadaan pidana tambahan adalah 

sebagai tambahan terhadap pidana-pidana pokok , dan biasanya bersifat 

fakultatif (artinya dapat dijatuhkan ataupun tidak). Hal ini terkecuali bagi 
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kejahatan-kejahatan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 

dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan. 

Menurut Tolib Setiady perbedaan pidana pokok dan pidana tambahan 

adalah sebagai berikut :
24

 

a. Pidana tambahan hanya dapat ditambahkan kepada pidana pokok, 

kecuali dalam hal perampasan barng-barang tertentu terhadap anak-

anak yang diserahkan kepada pemerintah. (Pidana tambahan ini 

ditambahkan bukan kepada pidana pokok melainkan pada tindakan). 

b. Pidana tambahan tidak mempunyai keharusan sebagaimana halnya 

pidana pokok, sehingga sifat dari pidana tambahan ini adalah 

fakultatif (artinya bisa dijatuhkan maupun tidak). (Hal ini 

dikecualikan terhadap kejahatan sebagaimana tersebut tersebut dalam 

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

imperatif atau keharusan).  

 

1. Pidana Pokok 

a) Pidana Mati 

Setiap orang memang berhak atas kehidupan, 

mempertahankan kehidupan, dan meningkatkan taraf kehidupannya 

sebagaimana termaktub dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar 

1945. Akan tetapi, hak tersebut dapat dibatasi dengan instrumen 

undang-undang. Hukuman mati dijatuhkan pada perkara pidana 

tertentu, salah satunya adalah perkara narkotika sebagaimana disebut 

dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 
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b) Pidana Penjara 

Pidana penjara adalah pidana pokok yang dapat dikenakan 

untuk seumur hidup atau selama waktu tertentu. Pidana penjara 

selama waktu tertentu yaitu antara satu hari hingga dua puluh tahun 

berturut-turut (Pasal 12 KUHP) serta dalam masa hukumannya 

dikenakan kewajiban kerja (Pasal 14 KUHP). 

Menurut A.Z. Abidin Farid dan A. Hamzah 
25

menegaskan 

bahwa “Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang berupa 

kehilangan kemerdekaan”. Pidana penjara atau pidana kehilangan 

kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi 

juga berupa pengasingan. Pidana penjara bervariasi dari penjara 

sementara minimal satu hari sampai penjara seumur hidup. 

Sebagaimana telah ditegaskan oleh Roeslan Saleh, bahwa :
26

 

“Pidana penjara adalah pidana utama dari pidana 

kehilangan kemerdekaan, dan pidana penjara ini dapat dijatuhkan 

untuk seumur hidup atau untuk sementara waktu”. 

Hukuman penjara minimum satu hari dan maksimum seumur 

hidup. Hal ini diatur dalam pasal 12 KUHP yang berbunyi: 

1. Pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu 

tertentu. 
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2. Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek 

adalah satu hari dan paling lama lima belas tahun 

berturut-turut. 

3. Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan 

untuk dua puluh tahun berturut-turutdalam hal yang 

pidananya Hakim boleh memilih antara Pidana Mati, 

pidana seumur hidup dan pidana penjara selama waktu 

tertentu atau antar pidana penjara selama waktu tertentu; 

begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dapat 

dilampaui karena pembarengan (concursus), 

pengulangan(residive) atau Karena yang telah ditentukan 

dalam pasal 52. 

4. Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak 

boleh lebih dari dua puluh tahun. 

 

c) Kurungan 

Pidana kurungan lebih ringan dari pidana penjara. Lebih 

ringan antara lain, dalam hal melakukan pekerjaan yang diwajibkan 

dan kebolehan membawa peralatan yang dibutuhkan terhukum 

sehari-hari, misalnya: tempat tidur, selimut, dll. Lamanya pidana 

kurungan ini ditentukan dalam pasal 18 KUHP yang berbunyi : 

1. Lamanya pidana kurungan sekurang-kurangnya satu hari 

dan paling lama satu tahun. 

2. Hukuman tersebut dapat dijatuhkan untuk paling lama 

satu tahun empat bulan jika ada pemberatan pidana yang 

disebabkan karena gabungan kejahatan atau pengulangan, 

atau ketentuan pada pasal 52 dan 52 a. 

Menurut Vos, pidana kurungan pada dasarnya mempunyai 

dua tujuan, yaitu:
27
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1) Sebagai custodia honesta untuk tindak pidana yang tidak 

menyangkut kejahatan kesusilaan, yaitu delic culpa dan 

beberapa delic dolus, seperti perkelahian satu lawan satu 

(Pasal 182 KUHP) dan pailit sederhan. (Pasal 396 

KUHP). Pasal-pasal tersebut diancam pidana penjara, 

contoh yang dikemukakan Vos sebagai delik yang tidak 

menyangkut kejahatan kesusilaan.  

2) Sebagai custodia simplex, suatu perampasan 

kemerdekaan untuk delik pelanggaran. 

Dengan demikian bagi delik-delik pelanggaran, maka pidana 

kurungan menjadi pidana pokok, khususnya di Belanda pidana 

tambahan khusus untuk pelanggaran, yaitu penempatan di tempat 

kerja negara. 

d) Denda 

Hukuman denda selain diancamkan pada pelaku pelanggaran 

juga diancamkan terhadap kejahatan yang adakalanya sebagai 

alternative atau kumulatif. Jumlah yang dapay dikenakan pada 

hukuman denda ditentukan minimum dua puluh sen, sedang jumlah 

maksimim, tidak ada ketentuan.Mengenai hukuman denda diatur 

dalam pasal 30 KUHP,yang berbunyi: 

1. jumlah hukuman denda sekurang-kurangnya dua puluh lima 

sen. 

2. Jika dijatuhkan hukuman denda dan denda itu tidak dibayar 

maka diganti dengan hukuman kurungan. 

3. Lamanya hukuman kurungan pengganti hukuman denda 

sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya enam 

bulan. 

4. Dalam putusan hakim, lamanya itu ditetapkan begitu rupa, 

bahwa harga setengah rupiah atau kurang, diganti dengan 
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satu hari, buat harga lebih tinggi bagi tiap-tiap setengah 

rupiah gantinya tidak lebih dari satu hari, akhirnya sisanya 

yang tak cukup, gantinya setengah rupiah juga. 

5. Hukuman kurungan itu boleh dijatuhkan selama-lamanya 

delapan bulan dalam hal-hal jumlah tertinggi denda itu 

ditambah karena ada gabungan kejahatan, karena mengulangi 

kejahatan atau karena ketentuan pasal 52 dan 52a. 

6. Hukuman kurungan tidak boleh sekali-kali lebih dari delapan 

bulan. 

Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua bahkan lebih 

tua dari pidana penjara, mungkin setua dengan pidana mati. Pidana 

denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda 

tersebut oleh Hakim/Pengadilan untuk membayar sejumlah uang 

tertentu oleh karana ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat 

dipidana. Menurut P.A.F. Lamintang bahwa :
28

 

Pidana denda dapat dijumpai di dalam Buku I dan 

Buku II KUHP yang telah diancamkan baik bagi kejahatan-

kejahatan maupun bagi pelanggaran-pelanggaran. Pidana 

denda ini juga diancamkan baik baik satu-satunya pidana 

pokok maupun secara alternatif dengan pidana penjara saja, 

atau alternatif dengan kedua pidana pokok tersebut secara 

bersama-sama. 

 

2. Pidana Tambahan 

Pidana tambahan adalah pidana yang bersifat menambah 

pidana pokok yang dijatuhkan, tidaklah dapat berdiri sendiri 

kecuali dalam hal-hal tertentu dalam perampasan barang-barang 

tertentu. Pidana tambahan ini bersifat fakultatif artinya dapat 
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dijatuhkan tetapi tidaklah harus. Menurut Hermin Hadiati 

Koeswati bahwa ketentuan pidana tambahan ini berbeda dengan 

ketentuan bagi penjatuhan pidana pokok, ketentuan tersebut 

adalah:19 Pencabutan hak-hak tertentu pasal 35 KUHP. 

Hak si bersalah, yang boleh dicabut dalam putusan hakim 

dalam hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini atau 

dalam undang-undang umum lainnya, ialah:
29

 

1. Menjabat segala jabatan atau jabatan tertentu; 

2. Masuk balai tentara; 

3. Memilih dan boleh dipilih pada pemilihan yang 

dilakukan karena undang-undang umum; 

4. Menjadi penasehat atau wali, atau wali pengawas atau 

pengampu atau pengampu pengawas atas orang lain 

yang bukan ankanya sendiri; 

5. Kekuasaan bapak, perwalian, dan pengampuan atas 

anaknya sendiri; 

6. Melakukan pekerjaan tertentu;dan 

7. Hakim berkuasa memecat seorang pegawai negeri dari 

jabatannya apabila dalam undang-undang umum ada 

ditunjuk pembesar lain yang semata-mata berkuasa 

melakukan pemecatan itu. 

 

a) Perampasan barang-barang tertentu 

Pengumuman putusan Karena suatu putusan perkara 

mengenai diri terpidana, maka barang yang dirampas itu 

adalah barang hasil kejahatan atau barang milik terpidana 
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yang dirampas itu adalah barang hasil kejahatan atau barang 

milik terpidana yang digunakan untuk melaksanakan 

kejahatannya. Hal ini diatur dalam pasal 39 KUHP yang 

berbunyi: 

1. Barang kepunyaan si terhukum yang diperolehnya 

dengan kejahatan atau dengan sengaja telah 

dipakainya untuk melakukan kejahatan, boleh 

dirampas. 

2. Dalam hal menjatuhkan hukuman karena melakukan 

kejahatan tidak dengan sengaja atau karena 

melakujkan pelanggran dapat juga dijatuhkan 

perampasan, tetapi dalam hal-hal yang telah 

ditentukan oleh undang-undang. 

3. Hukuman perampasan itu dapat juga dijatuhkan atsa 

orang yang bersalah yang oleh hakim diserahkan 

kepada pemerintah, tetapi hanyalah atas barang yang 

telah disita. 

 

b) Pengumuman Putusan hakim 

Hukuman tambahan ini dimaksudkan untuk 

mengumuman kepada khalayak ramai (umum) agar dengan 

demikian masyarakat umum lebih berhati-hati terhadap si 

terhukum. Biasanya ditentukan oleh hakim dalam surat kabar 

yang mana, atau berapa kali, yang semuanya atas biaya si 

terhuku. Jadi cara-cara menjalankan pengumuman putusan 

hakim dimuat dalam putusan (Pasal 43 KUHP). 
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3. Rehabilitasi Dalam tindak Pidana Narkotika. 

Sanksi tindakan (maatregel) sebagai salah satu sanksi yang 

terdapat di dalam undang-undang narkotika berupa rehabilitasi, 

Sanksi tindakan bertujuan melindungi masyarakat serta mewujudkan 

efektifitas dalam upaya pencegahan dan penyalahgunaan narkotika 

dan sebagai wujud kesetaraan sanksi tindakan dan sanksi pidana 

inilah yang menjadi dasar pemikiran dari konsep doubel track system 

yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan narkotika.
30

 

Sanksi tindakan diperintahkan bagi penyalahguna dan 

pecandu narkotika merupakan salah satu bentuk tindakan yang 

dimungkinkan penjatuhannya oleh hakim berdasarkan Undang-

Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tindakan ini lebih 

akrab dengan istilah tindakan rehabilitasi. Tindakan rehabilitasi 

adalah upaya yang dilakukan oleh negara dalam mengatasi 

peningkatan penyalahguna narkotika. Dengan rehabilitasi, maka 

seorang penyalahguna dan pecandu narkotika, diberikan perawatan 

dan pengobatan melalui rehabilitasi medis maupun rehabilitasi 

sosial. 
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1) Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan 

secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari 

ketergantungan Narkotika, 

2) Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan 

secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas 

pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi 

sosial dalam kehidupan masyarakat. 

Tindakan rehabilitasi ini tidaklah dapat diberlakukan bagi 

seluruh penyalahguna narkotika. Namun, untuk mendapatkan sanksi 

ini, ada kriteria-kriteria tertentu, sehingga ada pembedaan antara 

pengguna murni dengan pengguna yang sekaligus sebagai pengedar. 

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada Pasal 

54 menyatakan, “Pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi 

medis dan rehabilitasi sosial di pusat rehabilitasi ketergantungan 

narkotika. Selanjutnya Pasal 103 Undang-Undang No. 35 Tahun 

2009 menyebutkan: 

1. Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat: 

a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan 

menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui 
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rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti 

bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau 

b. menetapkan untuk memerintahkan yang 

bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau 

perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu 

Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah 

melakukan tindak pidana Narkotika 

2. Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi 

Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. 

Surat Edaran Mahkamah Agung/ SEMA RI No. 7 Tahun 

2009 dengan revisinya SEMA RI No. 4 Tahun 2010 

tentang Penempatan penyalahgunaan, korban 

penyalahgunaan, dan pecandu narkotika ke dalam 

Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Surat 

Edaran Mahkamah Agung ini dikeluarkan dengan latar 

belakang bahwa: Pertama. Sebagian besar dari Narapidana 

dan tahanan kasus narkoba adalah termasuk kategori 

pemakai atau bahkan sebagai korban yang jika dilihat dari 

aspek kesehatan mereka sesunguhnya orang-orang yang 
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menderita sakit, oleh karena itu memenjarakan yang 

bersangkutan bukanlah langkah yang tepat karena telah 

mengabaikan kepentingan perawatan dan pengobatan.  

Kedua. Kondisi Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) pada 

saat ini tidak mendukung, karena dampak negatif keterpengaruhan 

oleh perilaku kriminal lainnya dapat semakin memperburuk 

kondisi kejiwaan, kesehatan yang diderita para narapidana 

narkotika dan psikotropika akan semakin berat. Dalam SEMA No. 

4 Tahun 2010, juga terdapat kriteria-kriteria yang dapat membantu 

hakim dalam menjatuhkan tindakan rehabilitasi. SEMA No. 4 

Tahun 2010 ini merupakan peraturan yang mengatur lebih lanjut 

tentang penempatan penyalahgunaan narkotika ke dalam panti 

rehabilitasi 

F. Penyalahgunaan Narkotika. 

Kebanyakan zat dalam narkotika sebenarnya digunakan untuk 

pengobatan dan penelitian. Tetapi karena berbagai alasan, mulai dari keinginan 

untuk coba-coba, ikut trend/gaya, lambang status sosial, ingin melupakan 

persoalan, dan lain lain maka narkotika kemudian disalahgunakan. Penggunaan 

terus menerus dan berlanjut akan menyebabkan ketergantungan atau 

dependensi, disebut juga kecanduan 
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Penyalahgunaan Narkotika merupakan suatu kejahatan yang 

mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa pemakai dan juga terhadap 

masyarakat disekitar sosial, maka pendekatan teoritis dari penyebab dari 

penyalahgunaan narkotika adalah delik materil, sedangkan perbuatannya untuk 

dituntut pertanggung jawaban pelaku merupan delik formil. 

Istilah “penyalahgunaan” berasal dari kata dasar “salah guna” yang 

artinya melakukan sesuatu tak sebagaimana mestinya Dalam kamus besar 

Bahasa Indonesia, penyalahgunaan diidentifikasikan sebagai “proses, cara, 

perbuatan menyalahgunakan”. Sementara Salim merumuskan “Penyalahgunaan 

adalah proses, cara, perbuatan, menyeleweng untuk melakuakan sesuatu yang 

tidak sepatutnya atau menggunakan sesuatu tidak sebagaimana mestinya”. 

1. Pengertian Narkotika  

Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat 

yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang 

yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan kedalam tubuh. 

Istilah narkotika yang dipergunakan disini bukanlah ‘narcotics” pada bidang 

farmasi, melainkan sama artinnya dengan “drug” yaitu sejenis zat yang 

apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu 

pada tubuh si pemakai yaitu:
31
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a.  Mempengaruhi kesadaran 

b. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap manusia 

c. Pengaruh tersebut berupa: penenang, peransang, menimbulkan 

halusinasi, dan menimbulkan ketergantungan 

Narkotika berasal dari bahasa Yunani “narke” yang berarti “terbius 

sehingga tidak merasakan apa-apa”. Semula drugs diartikan sebagai jamu 

yang berasal dari bahan tetumbuhan yang dikeringkan, kemudian 

pengertiannya diperluas menjadi obat pada umumnya yang meliputi juga 

obat-obat yang dibuat secara sintetis. Sekarang istilah drugs digunakan 

secara sempit lagi, khususnya diartikan sebagai bahan yang psikpaktif yang 

digunakan di luar pengobatan. 

Pada awalnya di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, 

yakni undang-undang No. 9 tahun 1976 Tentang Narkotika belum memuat 

definisi tantang Narkotika secara umum, melainkan hanya menyebut dalam 

Pasal 1 ke-1. Bahan yang dimaksud Narkotika dalam undang-undang 

tersebut yakni: 

a. Tanaman pepaver, opium mentah, opium masak,opium obat, 

morfina, tanaman koka, daun koka, kokaina mentah, kokaina, 

ekgonia, tanaman ganja, damar ganja; 

b. Garam-garam dan turunan-turunan dari morfina dan kokaina; 

c. Bahan-bahan lain, baik alamiah, sintetis maupun semi sintetis yang 

belum disebutkan yang dapat dipakai sebagai pengganti morfina 

atau kokaina yang ditapkan oleh Mentri Kesehatan sebagai 
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narkotika, apabila penyalahgunaannya dapat menimbulkan akibat 

ketergantungan yang merugikan seperti mofina atau kokaina. 

d. Campuran-campuraan bahan yang tersebut dalam huruf a,b, dan c. 

Terkait mengenai pengertian Narkotika Smith Kline dan French 

Clinical Staff membuat defenisi sebagai berikut:
32

 

“Narcotics re drug whitch produce insebility or stipor due to 

their depressent effect on the central nervous system inclueded in 

this definition are opium derivaties (morphine, codein, heroin) and 

syhthetic opiates (meperideine, methadone)” 

“Narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat 

mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat 

tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf seentral. Dalam 

definisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu (morphine, codein, 

heroin) dan candu sintesis (meperdine, methadone)”. 

Sedangkan definisi lainnya dari Biro Bea dan Cukai Amerika Serikat 

dalam buku “Narcotic Identification Manual” (1973) antara lain 

mengatakan: 

“Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika ialah candu,ganja, 

cocaline, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari bendabenda 

tersebut yakni morphine, heroin, codein, hashish, cocaine, dan 

termasuk juga Narkotika sintesia yang menghasilkkan zat-zat, obat-

obat yang tergolong dalam Hallucinogen, Depressant, dan 

Stimulant”
33

 

Selanjutnya menurut istilah kedokteran, narkotika adalah obat yang 

dapat menghilangkan terutama rasa sakit dan nyeri yang berasal dari daerah 

viresal atau alat-alat rongga dada dan ronggga perut, juga dapat 
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menimbulkan efek stupor atau bengong yang lama dalam keadaan masih 

sadar menimbulkan adiksi atau kecanduan 

Di dalam undang-undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 

1 pengertian Narkotika adalah zat atau obat yanng bersal dari tanaman atau 

bukan tanaman, baik dari segi sintetis maupun semi sintetis, yang dapat 

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, 

mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan 

ketergantungan, yang dapat dibedakan kedalam tiga golongan. 

2. Jenis-Jenis Narkotika 

Narkotika yang terbuat dari alam terdiri dari tiga bagian yaitu, cocain, 

ganja, candu atau opium dan morphine : 

a.  Cocain Cocain 

Adalah suatu alkoloida yang berasal dari daun/Erythoroxylon 

coca L. Tanaman tersebut banyak tumbuh di Amerika Selatan di bagian 

barat ke utara lautan teduh. Kebanyakan ditanam dan tumbuh di daratan 

tinggi Andes Amerika Selatan, khususnya di Peru dan Bolivia. Tumbuh 

juga Ceylon, India, seolah-olah menyegarkan badan. Sebenarnya dengan 

mengunyah daun tanaman tersebut dapat merusak paru-paru dan 

melunakkan syaraf serta otot. Bunga Erythoxilon coca L, selalu bersusun 

berganda lima pada ketiak dau serta berwarna putih. 
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Rasa dan bau erythroxylon Coca L seperti teh dan mengandung 

kokain. Daun tersebut sering dikunyah kerena sedap rasanya dan cocain 

yang sekarang ini pertama kali dibuat secara sintesis pada tahun 1855, di 

mana dampak yang ditimbulkan diakui dunia Kedokteran. Sumber 

penggunaan cocain yang terkenal adalah coca-cola yang diperkenalkan 

pertama kali John Pomberton pada tahun 1886 yang dibuat dari sirup 

kokain dan kafein. Namun karena tekanan publik, penggunaan koakin 

pada coca-cola dicabut pada tahun 1903. 

Dalam dunia Kedokteran, cocain dipergunakan sebagai anastensi 

(pemati rasa) lokal: 

 Dalam pembedahan pada mata, hidung, dan tenggorokan. 

 Menghilangkan rasa nyeri selaput lendir dangan cara 

menyemburkan larutan kokain. 

 Mengghilangkann rasa saat luka dibersihkan atau dijahit. Cara 

yang digunakan adalah menyuntik koakin subkutan.  

 Menghilangkan rasa nyeri yang lebih luas dengan 

menyuntikkan kokain kedalam ruang ektradural bagian 

lumbal, anastensi lumba 
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b.  Ganja 

Ganja berasal dari tanaman yang mudah tumbuh tanpa 

memerlukan pemeliharaan istimewa. Tanaman ini tumbuh pada daerah 

beriklim sedang, pohonnya cukup rimbun dan tumbuh subur di daerah 

tropis. Dapat ditanam dan tumbuh secara liar di semak belukar. 

Di Indonesia sendiri Ganja (Cannabis Sativa) banyak tumbuh di 

Aceh dan daerah Sumatra lainnya, dan telah sejah lama digunakan oleh 

penduduk sebagai bahan ramuan seharihari. 

Nama samaran ganja banyak sekali, misalnya: Indian 

Hemp,Rumput, Barang, Daun Hujau, Bangli, Bunga, Ikat, Labang, Jayus, 

Jun, Remaja di Jakarta menyebutnya Gele atau Cimeng. Bagi pemakai 

dan sekarang dikalangan sebagian pemuda sering digunakan sebagai 

lambang pergaulan, sebab di dalam pemakaiaannya hampir selalu 

beramai-ramai karena efek yang ditimbulkan oleh ganja adalah 

kegembiraan sehingga barang itu tidak mungkin dinikmati sendiri. 

Adapun bentuk-bentuk ganja dapat dibagi kedalam 5 bentuk, 

yaitu:
34

 

1. Berbentuk rokok lintingan disebut reefer 

2. Berbentuk campuran, dicampur tembakau untuk dijadikan rokok 

3. Berbentuk campuran daun, tangkai dan biji untuk dijadiakan 

rokok 
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4. Berbentuk bubuk dan damar yang dapat dihisap melui hidung 

5.  Berbentuk damar hashish berwarna coklat kehitam-hitaman 

seperti makjun 

Efek penggunaan ganja terhadap tubuh manusia telah banyak 

ditulis oleh ahli, efek tersebut lebih banyak buruknya dari pada baiknya. 

Penggunaan ganja sendiri lebih banyak tujuan yang salah dari pada 

tujuan penggunaan sebagai pengobatan. Efek penggunaan ganja menurut 

Franz Bergel, meliputi efek fisik dan psikis.
35

 

c.  Opium/Candu 

Candu atau opium merupakan sumber utama dari narkotika alam. 

Narkotika berasal dari alkoida candu misalnya morphine, heroin. Berasal 

dari tanaman papaver somniferum merupakan sebutan yang diberikan 

oleh linnaeus pada tahun 1953, selain disebut sebut dengan papaver 

somniferum juga disebut dengan papaver nigrum dan pavot somnifere. 

Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976, maupun dalam 

lampiran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika jenis 

opium adalah sebagai berikut:
36

 

1. Tanaman papafer somniferum L dan semua bagian bagiannya 

termasuk buah dan jeraminya kecuali bijinya. 

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

buah tanamann papefer somniferum L yang hanya mengalami 
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pengelolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan 

tanpa memperhatikan kadar morfinnya  

3. Opium masak terdiri dari :
37

 

a. Candu, hasil yang diperoleh dan opium mentah melalui 

suatu rentetan pengelolahan khususnya dengan pelarutan, 

pemesanan dan peragian dengan atau tanpa penambahan 

bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi 

suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan. 

b. Jilicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap tanpa 

memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun 

atau bahan lain. 

c. Jicingko, hasil yang diperoleh dari pengelolah jicing. 

Di lihat dari efeknya Narkotika dibedakan menjadi tiga: 

a) Depresan, yaitu menekan sistem sistem syaraf pusat dan 

mengurangi aktifitas fungsional tubuh sehingga pemakai 

merasa tenang, bahkan bisa membuat pemakai tidur dan tak 

sadarkan diri. Bila kelebihan dosis bisa mengakibatkan 

kematian. Jenis narkoba depresan antara lain opioda, dan 

berbagai turunannya seperti morphin dan heroin. Contoh 

yang populer sekarang adalah Putaw.. 

b) Stimulan, merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan 

kegairahan serta kesadaran. Jenis stimulan: Kafein, Kokain, 

Amphetamin. Contoh yang sekarang sering dipakai adalah 

Shabu-shabu dan Ekstasi. 

c) Halusinogen, efek utamanya adalah mengubah daya 

persepsi atau mengakibatkan halusinasi. Halusinogen 

kebanyakan berasal dari tanaman seperti mescaline dari 

kaktus dan psilocybin dari jamur-jamuran. Selain itu ada 

jugayang diramu di laboratorium seperti LSD. Yang paling 

banyak dipakai adalah marijuana atau ganja. 

 

3. Penggolongan Narkotika 

Dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 

dijelaskan tentang penggolongan narkotika sebagai berikut :
38
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a. Narkotika Golongan 1 adalah narkotika yang dilarang dalam 

proses produksi dan/atau digunakan dalam proses produksi 

kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui SK 

Mentri serta tidak digunakan dalam terapi, juga mempunyai 

potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. 

b. Narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat 

pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat 

digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan 

ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi 

mengakibatkan ketergantungan. 

c. Narkotika golongan III adalah narkotika yang berkhasiat 

pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan 

pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi 

ringan mengakibatkan ketergantungan. 
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