
BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Badan Narkotika Nasional

1. Dasar dibentuknya Badan Narkotika Nasional

Pemerintah mengesahkan Peraturan Presiden Republik Indonesia 

No. 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional sebagai dasar 

pembentukan BNN. Kemudian BNN diberikan kewenangan 

penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor 

narkotika yang diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika, sebagai perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 1997 tentang 

Narkotika.  

Berdasarkan peraturan tersebut, status BNN menjadi Lembaga 

Pemerintah Non-Kementrian (LPNK) dengan struktur vertikal ke 

Provinsi dan Kabupaten/Kota. Di Provinsi dibentuk BNN Provinsi, dan 

di Kabupaten/Kota dibentuk BNN Kabupaten/Kota. BNN dipimpin 

oleh seorang Kepala BNN yang diangkat dan diberhentikan oleh 

Presiden. BNN berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Presiden. Kepala BNN dibantu oleh seorang Sekretaris Utama, 

Inspektur Utama, dan 5 (lima) Deputi yaitu Deputi Pencegahan, Deputi 



Pemberdayaan Masyarakat, Deputi Rehabilitasi, Deputi 

Pemberantasan, dan Deputi Hukum dan Kerja Sama.10 

Saat ini, BNN telah memiliki perwakilan daerah di 33 Provinsi. 

Sedangkan di tingkat kabupaten dan kota, BNN telah memiliki 100 

BNN Kabupaten/Kota.  Secara bertahap, perwakilan ini akan terus 

bertambah seiring dengan perkembangan tingkat kerawanan 

penyalahgunaan Narkoba di daerah.  Dengan adanya perwakilan BNN 

di setiap daerah, memberi ruang gerak yang lebih luas dan strategis 

bagi BNN dalam upaya P4GN. Dalam upaya peningkatan performa 

pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap 

Narkoba, dan demi tercapainya visi “Indonesia Bebas Narkoba”.11 

2. Kewenangan Badan Narkotika Nasional 

Menurut pasal 71 Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang 

Narkotika. Badan Narkotika Nasional memiliki kewenangan sebagai 

berikut : 

Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan 

peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN 

berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan 

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor 

Narkotika. 

 

Kemudian, dalam rangka penyidikan, penyidik Badan Narkotika 

Nasional memiliki kewenangan yang diatur dalam pasal 75 Undang-

undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai berikut : 

                                                             
10 Badan Narkotika Nasional, Sejarah BNN,  

http://www.bnn.go.id/read/page/8005/sejarah-bnn, diakses tanggal 24 Februari 2018.   

        11 Ibid 

http://www.bnn.go.id/read/page/8005/sejarah-bnn


a. Melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta 

keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran 

gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika 

b. Memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan 

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor 

Narkotika; 

c. Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi; 

d. Menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan 

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor 

Narkotika serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka; 

e. Memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak 

pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika 

dan Prekursor Narkotika; 

f. Memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang 

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor 

Narkotika; 

g. Menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan 

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor 

Narkotika; 

h. Melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap Narkotika dan 

Prekursor Narkotika di seluruh wilayah juridiksi nasional; 

i. Melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan 

dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah 

terdapat bukti awal yang cukup; 

j. Melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan 

penyerahan di bawah pengawasan; 

k. Memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika; 

l. Melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam 

dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya; 

m. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka; 

n. Melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, 

dan tanaman; 

o. Membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos 

dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai 

hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap 

Narkotika dan Prekursor Narkotika; 

p. Melakukan penyegelan terhadap Narkotika dan Prekursor 

Narkotika yang disita; 

q. Melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti 

Narkotika dan Prekursor Narkotika; 

r. Meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam 

hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan 

peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 

s. Menghentikan penyidikan apabila tidak cukup buktiadanya 

dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan 

Prekursor Narkotika. 



Selain daripada pasal 75 Undang-undang No 35 Tahun 2009 

Tentang Narkotika, penyidik BNN juga memiliki kewenangan yang 

diatur dalam pasal 80 Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang 

Narkotika, sebagai berikut : 

a. Mengajukan langsung berkas perkara, tersangka, dan barang 

bukti, termasuk harta kekayaan yang disita kepada jaksa 

penuntut umum; 

b. Memerintahkan kepada pihak bank atau lembaga keuangan 

lainnya untuk memblokir rekening yang diduga dari hasil 

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor 

Narkotika milik tersangka atau pihak lain yang terkait; 

c. Untuk mendapat keterangan dari pihak bank atau lembaga 

keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka yang 

sedang diperiksa; 

d. Untuk mendapat informasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis 

Transaksi Keuangan yang terkait dengan penyalahgunaan dan 

peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 

e. Meminta secara langsung kepada instansi yang berwenang 

untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri; 

f. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka kepada 

instansi terkait; 

g. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi 

perdagangan, dan perjanjian lainnya atau mencabut sementara 

izin, lisensi, serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh 

tersangka yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada 

hubungannya dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap 

Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sedang diperiksa; dan 

h. Meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak 

hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, 

dan penyitaan barang bukti di luar negeri. 

 

Adapun pengertian daripada penyelidikan diatur dalam pasal 1 

angka 5 KUHAP, yang memiliki pengertian bahwa Penyelidikan 

bukanlah merupakan fungsi yang berdiri sendiri, terpisah dari fungsi, 

melainkan hanya merupakan salah satu cara atau metode atau sub dari 

fungsi penyidikan, yang mendahului tindakan lain yaitu penindakan 



yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, 

pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, penyelesaian 

dan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum. 

Pada dasarnya penyelidikan adalah tidak setiap peristiwa yang 

terjadi dan diduga sebagai tindak pidana dapat langsung dibuktikan 

sebagai delik pidana. Karenanya untuk menjamin kepastian hukum 

sebelum melangkah lebih jauh, perlu dilakukan penyelidikan dahulu. 

Kemudian dari hasil penyelidikan jika benar dan terbukti adanya 

tindak pidana maka aparat Badan Narkotika Nasional yang berwenang 

dalam hal ini penyidik, akan melakukan tindakan lanjutan yaitu 

tindakan penyidikan. Penyelidikan memiliki peranan penting karena 

merupakan tindakan awal dari tindakan-tindakan dalam rangkaian 

proses penyelesaian perkara narkotika. 

Setelah melakukan penyelidikan aparat BNN melakukan 

penyidikan, Perbedaan terdapat pada penyelidikan penekanannya pada 

“mencari dan menemukan sesuatu peristiwa” yang diduga sebagai 

tindak pidana, sedangkan penyidikan penekanannya pada tindakan 

“mencari serta mengumpulkan bukti” supaya tindak pidana yang 

ditemukan menjadi terang. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 

ayat 2 KUHAP. 

 

 



Berdasarkan hasil tersebut, pada dasarnya tugas utama daripada 

penyidik adalah : 

a. Mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti-bukti 

tersebut membantu terang tentang tindak pidana yang terjadi.  

b. Menemukan tersangka.1 

 Setelah penyidik melakukan penyidikan ternyata tersangka 

terbukti melakukan tindak pidana narkotika maka penyidik 

menyerahkan berkas ke kejaksaan untuk selanjutnya mengikuti proses 

penuntutan, sesuai dengan pasal 8 ayat 2 KUHAP. 

3. Visi dan Misi Badan Narkotika Nasional 

Adapun Visi dan Misi BNN adalah sebagai berikut :2 

a. Visi :  

Menjadi Lembaga Non Kementerian yang profesional dan 

mampu menggerakkan seluruh komponen masyarakat, bangsa dan 

negara Indonesia dalam melaksanakan Pencegahan dan 

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, 

Psikotropika, Prekursor dan Bahan Adiktif Lainnya di Indonesia. 

 

 

 

 

                                                             
1 Leden Marpaung. 2009. Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan 

Penyidikan). Jakarta. Sinar Grafika. Hal 11. 
2 Badan Narkotika Nasional, Visi dan Misi BNN, 

http://www.bnn.go.id/read/page/8006/visi-dan-misi, diakses tanggal 24 Februari 2018.   

http://www.bnn.go.id/read/page/8006/visi-dan-misi


b. Misi : 

Bersama instansi pemerintah terkait dan komponen 

masyarakat, bangsa, dan Negara melaksanakan pencegahan, 

pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan 

kerjasama di bidang Pencegahan dan Pemberantasan.3 

4. Tugas dan Fungsi Badan Narkotika Nasional 

a. Tugas : 

Adapun tugas BNN adalah sebagai berikut :4 

1) Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai 

P4GN; 

2) Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran 

gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 

3) Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik 

Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan 

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor 

Narkotika; 

4) Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan 

rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang 

diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat; 

5) Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan 

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor 

Narkotika; 

                                                             
3 Ibid 
4 Badan Narkotika Nasional, Tugas dan Fungsi BNN, 

http://www.bnn.go.id/read/page/8007/ tujuan-pokok-dan-fungsi, diakses tanggal 24 Februari 2018.   

http://www.bnn.go.id/read/page/8007/%20tujuan-pokok-dan-fungsi


6) Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan 

masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran 

gelap Narkotika dan Psikotropika Narkotika; 

7) Melalui kerja sama bilateral dan multiteral, baik regional 

maupun internasional, guna mencegah dan memberantas 

peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 

8) Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor 

Narkotika; 

9) Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan 

terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap 

Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan 

10) Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan 

wewenang 

b. Fungsi : 

Adapun fungsi BNN adalah sebagai berikut :5 

1) Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang 

pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran 

gelap narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif 

lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang 

selanjutnya disingkat dengan P4GN. 

2) Penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria 

dan prosedur P4GN. 

                                                             
5 Ibid 



3) Penyusunan perencanaan, program dan anggaran BNN. 

4) Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, 

pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum 

dan kerjasama di bidang P4GN. 

5) Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi 

vertikal di lingkungan BNN. 

6) Pengoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen 

masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta 

pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN. 

7) Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di 

lingkungan BNN. 

8) Pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian wadah peran serta 

masyarakat. 

9) Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan 

peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. 

10) Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di 

bidang narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan 

adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan 

alkohol. 

11) Pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen 

masarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan 

kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi 

penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika 



serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk 

tembakau dan alkohol di tingkat pusat dan daerah. 

12) Pengkoordinasian peningkatan kemampuan lembaga 

rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika dan 

psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif 

untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh 

pemerintah dan masyarakat. 

13) Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahguna 

dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan 

adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol 

berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji 

keberhasilannya. 

14) Pelaksanaan penyusunan, pengkajian dan perumusan peraturan 

perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang 

P4GN. 

15) Pelaksanaan kerjasama nasional, regional dan internasional di 

bidang P4GN. 

16) Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan 

P4GN di lingkungan BNN. 

17) Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi 

pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN. 

18) Pelaksanaan penegakan disiplin, kode etik pegawai BNN dan 

kode etik profesi penyidik BNN. 



19) Pelaksanaan pendataan dan informasi nasional penelitian dan 

pengembangan, serta pendidikan dan pelatihan di bidang 

P4GN. 

20) Pelaksanaan pengujian narkotika, psikotropika dan prekursor 

serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk 

tembakau dan alkohol. 

21) Pengembangan laboratorium uji narkotika, psikotropika dan 

prekursor  serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif 

tembakau dan alkohol. 

22) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan 

nasional di bidang P4GN. 

 

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana 

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan 

sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang 

dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku 

adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan 

umum.6 

 

 

 

                                                             
6 P.A.F Lamintang. 1996. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung. Citra 

Adityta Bakti. Hal. 16. 



Adapun para ahli hukum pidana memiliki pendapat mengenai 

tindak pidana sebagai berikut : 

1. Moeljanto 

Perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan disertai 

ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang 

melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan 

pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan 

diancam pidana. Asal saja dari pada itu diingat bahwa larangan itu 

ditujukan kepada perbuatan (yaitu keadaan atau kejadian yang 

ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya 

ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu Unsur-unsur 

tindak pidana:  

a) Perbuatan manusia  

b) Memenuhi rumusan undang-undang  

c) Bersifat melawan hukum.7 

2.    D. Simons 

Strafbaar Feit adalah perbuatan (Hendeling) yang diancam pidana 

bersifat melawan hukum, yang memiliki kaitannya dengan kesalahan 

dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. 

Unsur-unsur tindak pidana:  

 

 

                                                             
7 Moeljanto. 2009. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta. Rineka Cipta, hal.59. 



a) Unsur Objektif :  

Perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu mungkin 

ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu. 

b) Unsur Subjektif:  

Orang yang mampu bertanggungjawab, adanya kesalahan (Dolus 

atau Culpa). Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari 

perbuatan atau keadaan mana perbuatan itu dilakukan. 

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHAP) dikenal dengan istilah starfbaarfeit dan dalam 

kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, 

sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang 

mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana.8 

Secara umum tindak pidana dapat dibedakan ke dalam beberapa 

pembagian sebagai berikut : 

1. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan 

menjadi dua yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan diatur dalam 

buku II dan pelanggaran diatur dalam buku III 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 menjadi 

Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi 

                                                             
8 Amir Ilyas. 2012.  Asas-Asas Hukum Pidana.  Yogyakarta. Rengkap Education 

Yogyakarta dan Pukap Indonesia. Hal. 20. 



seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara 

keseluruhan. 

2. Tindak pidana dibedakan antara tindak pidana formil dan materiil. 

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang telah terjadi dengan 

telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undang-undang, 

tanpa mempersoalkan akibat. Contoh pencurian yang terdapat dalam 

pasal 362 KUHP. Tindak pidana materiil intinya adalah pada akibat 

yang dilarang, jadi harus mempersyaratkan terjadinya akibat untuk 

dapat dipidana, jika akibat itu belum terjadi maka subyek hukum tidak 

bisa dilakukan pemidanaan. Contoh pembunuhan yang terdapat dalam 

pasal 338 KUHP 

3. Menurut kesalahan tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu tindak 

pidana kesengajaan (dolus delicten) dan tindak pidana kelalaian (culpa 

delicten). Sebagai contoh tindak pidana kesengajaan terdapat dalam 

pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Pada delik kelalaian orang 

juga dapat dipidana sebagaimana mana tercantum pada pasal 359 

KUHP dijelaskan bahwa kelalaian dapat menyebakan matinya orang. 

Dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak 

pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan 

tindak pidana materil, tindak pidana kesengajaan dan tindak pidana 

kelalaian. 

 

   



C. Tinjauan Umum Tentang Narkotika 

1. Pengertian Narkotika 

Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu Narke, yang berarti 

terbius sehingga tidak merasa apa-apa.9 Dalam Undang-Undang No. 

35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian narkotika 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 

menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. 

Narkotika dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang 

menggunakannya dengan cara memasukkan obat tersebut ke dalam 

tubuhnya, pengaruh tersebut berupa pembiasan, hilangnya rasa sakit 

rangsangan, semangat dan halusinasi.  Orang-orang yang sudah terlibat 

pada penyalahgunaan narkotika pada mulanya masih dalam ukuran 

(dosis) yang normal. Lama-lama pengguna obat menjadi kebiasaan, 

setelah biasa menggunakan kemudian untuk menimbulkan efek yang 

sama diperlukan dosis yang lebih tinggi (toleransi). Setelah fase 

toleransi ini berakhir menjadi ketergantungan, merasa tidak dapat 

hidup tanpa narkotika. Jika pemakaian dihentikan maka penyalahguna 

narkotika akan mersakan sakaw yang berakibat tidak bisa hidup tanpa 

narkotika. 

 

                                                             
9 Djoko Prakoso. (et.al). Kejahatan-kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan 

Negara. Jakarta. Bina aksara. Hal. 480. 



2. Jenis-jenis Narkotika 

Adapun jenis narkotika dapat dibagi menjadi 3 golongan menurut 

UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu sebagai berikut : 

a) Narkotika golongan 1 hanya dapat digunakan untuk tujuan 

pengembangan ilmu pengetahuan, potensi sangat tinggi 

mengakibatkan ketergantungan.  

Contoh : Heroin, kokain, ganja, metamfetamina (sabu), dll. 

b) Narkotika golongan 2 digunakan sebagai pilihan terakhir dalam 

terapi dan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta 

mempunyai potensi tinggi ketergantungan. 

Contoh : Morfin, petidin, metadona, dll. 

c) Narkotika golongan 3 banyak digunakan dalam terapi serta 

mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. 

Contoh : kodein, norkodeina, polkadina, dll. 

3. Efek Narkotika 

Adapun contoh efek yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan 

narkotika yang dibagi berdasarkan golongannya : 

a) Narkotika Golongan 1 

1) Ganja  

Yaitu tanaman perdu dengan daun menyerupai daun 

singkong dan berbulu halus, jumlah jarinya ganjil, yaitu 5,7,9. 

Ganja yang dipakai biasanya berupa tanaman yang sudah 

dikeringkan, dirajang, dan dihisap seperti tembakau. Cara 



penyalahgunaannya adalah dicampur dengan tembakau rokok 

atau langsung digulung lalu dibakar dan dihisap. Beberapa 

efek pada orang yang belumberpengalaman menghisap ganja 

pada awalnya akan mengalami ansietas selama 15-35 menit, 

rasa gelisah, dan hiperaktif kemudian menjadi tenang, euforia, 

banyak bicara, nafsu makan bertambah, merasa ringan pada 

tungkai dan badan, kebingungan, hilangnya konsentrasi serta 

motivasi berkurang sindrom ini disebut “sindroma 

amotivasional”. 

2) Opium 

Getah opium berwarna puith susu yang keluar dari biji 

tanaman papaver somniferum yang belum masak. Penggunaan 

jangka panjang mengakibatkan penurunan dalam kemampuan 

mental dan fisik, serta kehilangan nafsu makan dan berat 

badan. 

3) Heroin 

Termasuk opioda semi sintetik yang penggunaannya sering 

disalahgunakan. Heroin memiliki wujud serbuk putih. Pada 

awal pembuatan digunakan untuk terapi ketergantungan 

morfin, tetapi kenyataannya heroin lebih buruk daripada 

morfin. Efek yang ditimbulkan akan menyebabkan rasa 

ngantuk dan euforia. 

 



4) Kokain 

Kokain adalah tanaman mirip pohon kopi, buahnya yang 

matang berwarna merah seperti biji kopi, kokain merupakan 

hasil sulingan dari daun koka yang memiliki zat yang sangat 

kuat, yang tumbuh di Peru dan Bolivia pada lereng pegunugan 

Andes, Amerika Selatan. Kokain menimbulkan risiko tinggi 

terhadap pengembangan ketergantungan fisik dan fisiologis, 

perilaku yang lazim selama dibawah pengaruh kokain dapat 

termasuk hiperaktif, euforia, dan bertenaga, ketajaman 

perhatian, dan percaya diri. Penyalahguna kokain juga 

berperilaku tidak memiliki pendirian tetap, merasa tidak 

terkalahkan dan menjadi agresif. Kondisi yang dapat 

mematikan dapat terjadi dari kepekaan yang tinggi terhadap 

kokain atau overdosis secara besar-besaran. Beberapa jam 

setelah pemakaian terakhir, rasa pergolakan dan depresi dapat 

terjadi. 

b) Narkotika Golongan II 

1) Morfin 

Wujudnya tidak berbau, berupa kristal putih yang kemudian 

menjadi berwarna kecoklatan. Efek yang timbul pada 

pemakaian yang teratur adalah timbul rasa toleransi dan 

ketergantungan. Penyalahguna morfin akan merasa seluruh 



badannya hangat, badan terasa berat, depresi hilang, merasa 

santai, mengantuk, dan tertidur.  

2) Petidin 

Memiliki efek analgesik 1/9 kekuatan analgesik morfin. 

Pada dosis tinggi menimbulkan kejang. Dalam dunia 

kedokteran memiliki bentuk tablet dan suntikan. 

3) Metadona 

Mempunyai efek jangka panjang yang lebih lama daripada 

morfin dan lebih efektif pada pemakian oral. Metadon semulaa 

dipakai untuk tujuan terapi tetapi dislahgunakan sehingga 

sering menimbulkan kematian karena penyalahgunaan 

metadona melebihi dosis.  

c) Narkotika Golongan III 

1) Kodein 

Kodein sering terdapat pada obat batuk karena merupakan 

antitusif (antibatuk) yang kuat. Biasanya terbuat dari morfin 

yang ada dalam opium. Maka dari itu kodein sering 

disalahgunakan. 

4. Faktor Penyebab Penyalahguna Narkotika 

Merurut AKBP Ir. Bambang Sugiharto, M.Si selaku kepala BNN 

kota Malang, faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika 

saat ini bukanlah karena ketidaktahuaan pelajar mengenai narkotika, 

tetapi faktor terkuatnya adalah : 



a) Ketelantaran dari Keluarga 

Keluarga kurang memperhatikan tumbuh kembang anak 

sehingga anak terjerumus pada penyalahgunaan narkotika. 

b) Hubungan Kurang Baik dengan Sekolah 

Penyalahguna di lingkungan sekolah cenderung sering 

berbuat onar di sekolah untuk mendapatkan perhatian karena 

dilingkungan keluarga, pelajar yang menyalahgunakan narkotika 

cenderung ditelantarkan orang tuanya, dan mendapatkan perlakuan 

kejam oleh orang tua, sehingga melampiaskannya di sekolah yang 

mengakibatkan hubungan dengan sekolah kurang baik. 

c) Lingkungan kurang kondusif  

Faktor lingkungan yang kurang kondusif juga 

mempengaruhi orang menjadi penyalahguna narkotika, dengan 

dalil mengikuti teman–temannya para pelaku yang sebenarya tidak 

tahu mengenai narkotika menjadi terjerumus menjadi pengguna 

narkotika, bahkan menjadi pengedar narkotika. 

d) Proses Tumbuh Kembang di Lingkungan Kekurangan/ Miskin 

Karena kebutuhan yang semakin tinggi, dan orang tua tidak 

mampu mencukupi kebutuhan anaknya, maka orang menjadi 

penyalahguna narkotika, bahkan menjadi pengedar narkotika demi 

memperoleh keuntungan dari hasil berjualan narkotika.  

 

 



D. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Narkotika 

Tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-undang No 35 Tahun 

2009 Tentang Narkotika meskipun tidak memberikan definisi secara 

khusus tetapi tetap memiliki pengertian bahwa perbuatan melanggar yang 

mengatur mengenai aturan-aturan hukum narkotika. Dalam hal ini yang 

terdapat pada Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.  

Adapun pengertian tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-

undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai berikut : 

 

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 dipidana denda paling sedikit Rp 

800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 

8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). 

(2)  Dalam hal perbuatan menamam, memelihara, memiliki, 

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I 

dalam bentuk tanaman sehingga dimaksud pada ayat (1) beratnya 

melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, 

pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana 

penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua 

puluh) tahun dan denda maksimum sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). 

 

Pasal 112 

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, 

menyimpan, meguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I 

bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 

(empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan dipidana 

denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) 

dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) 

(2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau 

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) tahun dan paling 

lama 20 (dua puluh) tahun dan dipidana denda maksimum 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). 



Pasal 113 

(1) Setiap orang 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 

Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 

10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 

(2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau 

menyalurkan 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 tanaman 

beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana 

mati, pidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 

(lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dipidana 

denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 

1/3 (sepertiga). 

 

Pasal 114 

(1) Setiap orang yang tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk 

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

menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana 

dengan pidana penjara seumur hidup atau dipidana penjara paling 

singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan 

dipidana denda paling sedikit: Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar 

rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar 

rupiah). 

(2) Dalam hal perbuatan nenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, 

menerima, 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) 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 maksimum sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). 

 

Pasal 115 

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, 

mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I, 

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan 

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

Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak 

8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). 



(2)  Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, 

mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram 

atau 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku 

dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling 

singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan 

pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditambah 1/3 (sepertiga). 

 

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 lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda 

paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling 

banyak Rp 10.000.000.000,00 (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 dimaksud pada ayat (1) ditambah 

1/3 (sepertiga). 

 

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 Rp 

600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 

5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 

(2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, 

menyediakan Narkotika Golongan II 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 dipidana denda maksimum sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). 

 

Pasal 118 

(1)  Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, 

mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan 

II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun 

dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling 

sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling 

banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). 



(2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau 

menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada 

ayat 1 (satu) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana 

dengan pidana mati, 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). 

 

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 Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling 

banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). 

(2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, 

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau 

menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) beratnya 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). 

Pasal 120 

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, 

mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan II, 

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan 

paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 

600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 

5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 

(2) Dalam hal 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 paling singkat 4 (empat) tahun dan paling 

lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). 

 

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 Rp 

800.000.000,00 dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan 

miliar rupiah). 



(2) Dalam hal menggunakan 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 sebgaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 

(sepertiga). 

 

Pasal 122 

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, 

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, 

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 

3.000.000.000 (tiga miliar rupiah). 

(2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, 

menyediakan, Narkotika Golongan III sebagimana dimaksud pada 

ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, 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). 

 

Pasal 123 

(1) Setiap orang yang tanpa hak 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 

Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak 5 

(lima miliar rupiah). 

(2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau 

menyalurkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) beratnya melebihi 5 (gram), pelaku dipidana penjara paling 

singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan 

pidana denda maksimum sebagaima dimaksud pada ayat (1) 

ditambah 1/3 (sepertiga). 

 

Pasal 124 

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan 

untuk dijual, menjual, member, 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 

Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak 5 (lima 

miliar rupiah). 



(2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, 

memberi,menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, 

atau menyerahkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana 

penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama pada ayat (1) 

ditambah 1/3 (sepertiga). 

 

Pasal 125 

(1) Setiap orang tanpa hak melawan hukum membawa, mengirm, 

mengangkut dan mentransito, Narkoika 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 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). 

 

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 Rp 

600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 

5.000.000.000 (lima miliar rupiah). 

(2) Dalam hal perbuatan penggunaan Narkotika Golongan III terhadap 

orang lain atau pemberian Narkotika Golongan III untuk digunakan 

orang lain, mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, 

pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) 

tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan dipidana denda 

maksimum Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). 

 

Pasal 127 

(1) Setiap penyalah guna: 

a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 4 (empat) tahun; 

b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 2 (dua) tahun; 

c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. 

      



                 Pasal 128 

(1) Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur yang 

sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling 

lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 

1.000.000,00 (satu juta rupiah). 

(2) Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan 

oleh orang tua walinya tidak dituntut pidana. 

(3) Pecandu narkotika yang telah cukup umur yang sedang menjalani 

rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter di rumah 

sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh 

pemerintah tidak dituntut pidana. 

 

Pasal 129 

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun 

dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 

5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap orang yang tanpa hak 

atau melawan hukum: 

a. Memiliki, menyimpan, mengekspor, atau menyalurkan prekkursor 

Narkotika untuk pembuatan Narkotika; 

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

perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan precursor 

Narkotika untuk pembuatan Narkotika. 

c. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito precursor 

Narkotika untuk pembuatan Narkotika. 

 

Dari segi perbuatanya tindak pidana narkotika dapat diklasifikasikan 

sebagai berikut :10 

1. Kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika  

Kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika disini 

bukan hanya jual beli dalam arti sempit, akan tetapi termasuk pula 

perbuatan ekspor, impor dan tukar menukar narkotika kejahatan ini 

diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang No 35 Tentang Narkotika. 

 

 

                                                             
10 Taufik Makarao. 2003. Tindak pidana Narkotika. Jakarta. Ghalia Indonesia. Hal. 26. 



2. Kejahatan yang menyangkut penguasaan narkotika  

Dalam kejahatan ini undang-undang membedakan antara 

tindak pidana menguasai narkotika golongan I dengan tindak 

pidana menguasai golongan II dan III, karena dipengaruhi adanya 

penggolongan narkotika tersebut yang memiliki akibat yang 

berbeda, untuk tindak pidana menguasai narkotika golongan I 

diatur dalam Pasal 78 Undang-undang No 35 Tahun 2009 

Narkotika, kemudian untuk narkotika golongan II dan III diatur 

dalam Pasal 79 Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang 

Narkotika. 

3. Kejahatan yang menyangkut pemanfaatan anak di bawah umur 

Kejahatan narkotika tidak seluruhnya dilakukan oleh orang 

dewasa, tetapi ada kalanya kejahatan ini dilakukan oleh anak-anak 

di bawah umur, anak-anak yang belum dewasa cenderung mudah 

sekali unuk dipengaruhi melakukan perbuatan yang berhubungan 

dengan narkotika, karena jiwanya belum stabil akibat 

perkembangan fisik dan psikis. Oleh karena itu perbuatan 

memanfaatkan anak di bawah umur untuk melakukan kegiatan 

narkotika merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 87 

KUHP. 

Penjelasan pada Undang-Undang Narkotika diatas telah memperjelas 

tentang tindak pidana narkotika yang termuat didalam Undang-Undang 

Narkotika, memang di dalam Undang-Undang narkotika tersebut tidak 



diklasifikasikan secara rinci apa saja yang termasuk kedalam tindak pidana 

narkotika, tetapi Undang- Undang Narkotika telah memuat tentang 

tindakan seperti apa saja yang akan mendapat sanksi pidana bagi setiap 

individu yang melanggarnya. 

Setiap perbuatan selalu menimbulkan dampak, dan dampak dari tindak 

pidana narkotika dibagi menjadi tiga yaitu : 

1. Dampak Hukum 

Baik pengedar maupun pemakai pelakunya akan di jerat 

oleh Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang 

tidak hanya mengatur mengenai lamanya hukuman, tetapi ada juga 

mengatur mengenai denda. Jika dihubungkan dengan Undang-

undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka ada beberapa 

perbuatan yang dilarang dan bila dilakukan diancam dengan 

hukuman yang berat 

2. Dampak Medis 

Pengaruh terhadap tubuh pelaku. Penyalahguna Narkotika 

akan mengalami penurunan tingkat kesehatan, ketika sampai 

tingkat over dosis, bukan tidak mustahil akan mengakibatkan 

kematian. Yang pertama akan diserang adalah jantung, ginjal, 

susunan syaraf pusat dan paru-paru dari gagalnya fungsi-fungsi 

dari organ jantung, ginjal, syaraf, serta paru-paru, dan 

mempengaruhi fungsi organ lainnya. Secara fisik para 

penyalahguna narkotika akan mengalami perubahan. Badan 



menjadi pucat dan cenderung seperti tengkorak hidup. Nafsu 

makan akan berkurang, sementara dalam berkhayal dan berfantasi 

menikmati barang-barang haram ini semakin tinggi.  

3. Dampak Kehidupan Sosial 

Penyalahguna tindak pidana narkotika dampaknya tidak 

hanya terbatas pada dirinya sendiri selaku penyalahguna narkotika 

namun jika ditinjau lebih jauh lagi dampaknya akan merambah ke 

tatanan sosial masyarakat.  

Adapun dampak kehidupan sosial dari tindak pidana 

narkotika dibagi menjadi dua yaitu : 

a. Dampak terhadap diri sendiri 

Memiliki perilaku menyimpang, cenderung pemarah, 

berbohong, tidak peduli kepada ligkungan, pada kalangan 

pelajar semangat belajar berkurang, dan cenderung melakukan 

seks bebas. 

b. Dampak terhadap lingkungan sosial 

Cenderung tidak sopan, suka mencuri karena kebutuhan akan 

ketersediaan narkotika yang meningkat dengan kata lain harus 

ada setiap saat, mengganggu ketertiban umum, dan berprilaku 

agresif yang membahayakan orang di sekitarnya. 

 

 

 



E. Tinjauan Umum Tentang Pelajar 

Pelajar dalam adalah anak sekolah (terutama pada sekolah dasar 

dan sekolah lanjutan) anak didik, siswa.11 Penyebutan murid juga dipakai 

untuk menyebut peserta didik pada sekolah tingkat dasar dan menengah, 

sementara untuk perguruan tinggi pada umumnya disebut dengan 

mahasiswa.12  

Sementara tindak pidana yang diteliti oleh penulis adalah pengedar 

dan penyalahguna tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh siswa/ 

pelajar penggunaan narkotika yang dilakukan tidak untuk maksud 

pengobatan, tetapi karena ingin menikmati efek daripada narkotika, karena 

pengaruhnya itu narkotika disalahgunakaan.13 

Adapun pelajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah siswa 

atau peserta didik pada sekolah tingkat atas yang menjadi pengedar dan  

penyalahguna narkotika yang ditemukan oleh BNN kota Malang. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
11 KBBI. 2012. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), http://kbbi.web.id/ajar. Diakses 

tanggal 24 Februari 2018. 
12 Muhammad Muntahibun. 2011.  Ilmu Pendidian Islam. Yogyakara. Teras. Hal. 120. 
13 Lydia Herlina Martono dan Satya Joewana. 2008. Peran Orang Tua dalam Mencegah 

dan Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba. Jakarta. Balai Pustaka. Hal. 26. 
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