
 

 

II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Peran 

Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa peranan dapat diidentikkan sebagai 

kewajiban atau hak. Kewajiban merupakan peranan (role) imperatif karena tidak 

boleh tidak dilaksanakan, sedangkan hak adalah peranan (role) yang fakultatif 

sifatnya karena boleh tidak dilaksanakan.15   

Menurut Soerjono Soekanto, peranan merupakan aspek dinamis kedudukan 
(status), apabila seseorang telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai 
dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan, tak ada peranan tanpa 
kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Peranan lebih banyak menunjuk pada 
fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Seseorang menduduki suatu 
posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.16   
 

Lebih lanjut, Soerjono Soekanto17, mengatakan bahwa peranan mencakup 3 (tiga) 

hal yaitu : 

a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat 
seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian 
peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan 
kemasyarakatan. 

b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu 
dalam masyarakat sebagai suatu organisasi. 

c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu penting bagi struktur 
organisasi kemasyarakatan. 

 
                                                
15 Philipus M. Hadjon. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta. Gajah Mada 
University Press. 1993. hlm. 3. 
16 Soerjono Soekanto. Loc cit. 
17 Ibid. hlm. 13 
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Ditambahkan oleh Soerjono Soekanto, bahwa peranan merupakan aspek dinamis 

kedudukan atau satatus, peranan adalah perilaku yang diharapkan oleh pihak lain 

dalam melaksanankan hak dan kewajiban sesuai dengan status dan peranan tidak 

dapat dipisahkan karena tidak ada peranan tanpa status dan tidak ada status 

peranan.18 

Peran sosial adalah pelaksanaan hak dan kewajiban seseorang sesuai dengan 

status sosialnya. Antara peran dan status sudah tidak dapat dipisahkan lagi. Tidak 

ada peran tanpa status sosial atau sebaliknya. Peran sosial bersifat dinamis 

sedangkan status sosial bersifat statis. Dalam masyarakat, peran dianggap sangat 

penting karena peran mengatur perilaku seseorang berdasarkan norma-norma 

yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian pola peran sama dengan pola 

perilaku.  

Soerjono Soekanto, 19 menjabarkan pola peran dalam masyarakat dapat ke dalam 4 

(empat) dasar, berikut ini.  

a. Peranan yang ideal (ideal role). 

b. Peranan yang seharusnya (expected role). 

c. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (perceived role). 

d. Peranan yang sebenarnya dilakukan (actual role). 

Gross, Mason, McEachem, mendefinisikan peranan adalah seperangkat harapan-

harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. 

Sedangkan Margono Slamet, berpendapat bahwa peranan adalah mencakup 
                                                
18 Soerjono Soekanto. Sosiologi suatu Pengantar. Ibid. hlm. 14 
19 Loc cit. 
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tindakan ataupun perilaku yang perlu dilaksanakan oleh seseorang yang 

menempati suatu posisi di dalam status sosial.20  

Peran menurut Surayin, merupakan seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki 

oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat atau bagian dari tugas utama 

yang harus dilaksanakan.21 

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa peran merupakan seperangkat 

norma atau aturan yang berisi kewajiban yang dimiliki oleh seseorang dalam 

menjalankan dan melaksanakan tugas serta kedudukannya pada tingkat sosial 

masyarakat. Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan 

posisi dalam pergaulan masyarakat. Posisi seseorang dalam masyarakat 

merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu dalam masyarakat. 

Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu 

proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta 

menjalankan suatu peranan. Berkaitan dengan penelitian ini, maka peranan yang 

dimaksud yaitu peran Jaksa dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewajibannya 

pada sistem peradilan pidana, khususnya dalam proses eksekusi lahan ganja. 

B. Tugas dan Fungsi Jaksa 

Tugas dan wewenang Jaksa, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 30 Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, mengenai 

tugas dan wewenang Kejaksaan, antara lain : 

                                                
20 M. Linggar Anggoro. Teori dan Profesi Kehumasan. Jakarta. Bumi Aksara. 2002. hlm. 79. 
21 Surayin. Loc cit. 
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(1) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang : 
a. Melakukan penuntutan; 
b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap; 
c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, 

putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; 
d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan 

undang- undang; 
e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan 

pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam 
pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. 

(2)  Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat 
bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama 
negara atau pemerintah. 

(3)  Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut 
menyelenggarakan kegiatan: 
a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat; 
b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum; 
c. Pengawasan peredaran barang cetakan; 
d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat 

dan negara; 
e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama; 
f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. 

 

Berdasarkan uraian pasal di atas, terlihat bahwa Jaksa mempunyai 2 (dua) 

kewenangan yaitu sebagai penyidik dan penuntut umum baik dalam kasus pidana 

maupun perdata. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa Kejaksaan merupakan 

salah satu lembaga yang paling banyak disoroti ketika berbicara mengenai 

penegakan hukum di Indonesia. Kejaksaan sebagai ujung tombak penegakan 

hukum seringkali dituding tidak mampu melakukan pengawasan secara maksimal 

dan pembenahan atas aparat penegak hukum di internal kejaksaan sendiri masih 

minim. Begitu banyak berita di masyarakat mengenai “permainan” para jaksa 

dalam pemeriksaan suatu perkara, mulai dari penyimpangan perilaku hingga 

penanganan perkara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
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undangan. Sayangnya, kejaksaan sebagai institusi dipandang tidak mampu oleh 

masyarakat untuk membenahi permasalahan ini. 

Selanjutnya di dalam Pasal 13, 14 dan 15 KUHAP, disebutkan wewenang Jaksa 

antara lain : 

Pasal 13 KUHAP menentukan bahwa penuntut umum adalah Jaksa yang diberi 

wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan 

melaksanakan penetapan hakim. 

Berdasarkan uraian pasal di atas, dapat diketahui bahwa kejaksaan wajib 

melaksanakan tugasnya dengan prakarsa sendiri dan membangun serta 

mengembangkan kerja sama dengan badan Negara terutama di bidang penegakan 

hukum dengan dilandasi semangat kebersamaan, keterpaduan, keterbukaan, dan 

keakraban untuk mencapai keberhasilan.  

Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa 

Penuntut umum mempunyai wewenang : 

a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau 
penyidik pembantu; 

b. Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan 
memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi 
petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;  

c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan 
lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan 
oleh penyidik;  

d. Membuat surat dakwaan; 
e. Melimpahkan perkara ke pengadilan; 
f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan 

waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada 
terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah 
ditentukan;  

g. Melakukan penuntutan; 
h. Menutup perkara demi kepentingan hukum; 
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i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai 
penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;  

j. Melaksanakan penetapan hakim. 
 

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa Jaksa dalam Sistem Peradilan 

Pidana di Indonesia mempunyai kedudukan sebagai aparat penegak hukum kedua 

setelah aparat Kepolisian, yaitu untuk melakukan penyidikan terhadap kasus yang 

dilimpahkan dari Kepolisian (setelah berkas P21 lengkap dan memenuhi syarat), 

kemudian melakukan pelimpahan perkara sampai pada proses penuntutan di 

hadapan persidangan di Pengadilan yang berwenang. Selama proses penyidikan di 

tingkat Kejaksaan, maka Jaksa wajib dan menghormati hak-hak tersangka. 

Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa 

penuntut umum menuntut perkara tindak pidana yang terjadi dalam daerah 

hukumnya menurut ketentuan undang-undang. 

Berdasarkan uraian pasal tersebut, dapat diketahui bahwa tugas dan fungsi Jaksa 

dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yaitu sebagai penyidik dan penuntut 

umum dalam segala bentuk tindak pidana yang terjadi. Di mana, proses 

penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa dalam perkara tindak 

pidana didasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dilakukan oleh 

pihak Kepolisian. Berdasarkan BAP tersebut, maka pihak Kejaksaan melakukan 

penyidikan kembali dengan mencari alat bukti yang sah dan menghadirkan saksi-

saksi yang kompeten, kemudian membuat surat dakwaan, melimpahkan perkara 

dan melakukan penuntutan perkara tersebut di hadapan sidang pada Pengadilan 

yang telah ditentukan.  
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Penuntut Umum yang menerima kembali berkas perkara yang telah dilengkapi 

oleh penyidik dan harus segera menentukan apakah berkas perkara tersebut 

memenuhi syarat untuk penuntutan serta untuk dilimpahkan ke Pengadilan 

Negeri. 

Jika Penuntut Umum berpendapat bahwa berkas perkara telah memenuhi syarat 

untuk dilimpahkan ke Pengadilan (P.21) maka dibuatlah surat dakwaan untuk 

dilimpahkan ke Pengadilan. Surat dakwaan yang dibuat Penuntut Umum harus 

memenuhi syarat sebagaimana dalam Pasal 143 Ayat (2) Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana yang berbunyi : 

Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani 
serta berisi : 
a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, 

kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan mereka. 
b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang 

didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat pidana yang dilakukan. 
 

Selanjutnya, Pasal 144 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menentukan 

bahwa surat dakwaan dapat diubah oleh Penuntut Umum asal saja hal tersebut 

dilakukan selambat-lambatnya 7 hari sebelum sidang dimulai dan perubahan 

dakwaan yang demikian hanya dapat dilakukan 1 kali saja. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dianalisa bahwa penuntutan dilakukan 

oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan yaitu dimulai dari menerima dan 

memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu, 

mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan, dengan 

memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik 
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(berupa P 21), memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau 

penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya 

dilimpahkan oleh penyidik, maka Jaksa Penuntut Umum membuat surat dakwaan 

dan melimpahkan perkara ke Pengadilan, di mana surat dakwaan yang dibuat 

Penuntut Umum harus memenuhi syarat sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 

143 KUHAP. 

C. Pengertian Eksekusi Putusan Pengadilan 

Menurut Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition), eksekusi adalah 

pelaksanaan terhadap suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum 

tetap.22 Eksekusi menurut ketentuan Pasal 270 Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana, yaitu pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan 

salinan surat putusan kepadanya. Sedangkan di dalam Pasal 11 angka 11 Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ditentukan bahwa putusan pengadilan 

adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang 

dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam 

hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. 

 
Dapat dikatakan bahwa pengertian eksekusi putusan pengadilan adalah suatu 

pelaksanaan atas apa-apa yang diucapkan/dinyatakan hakim dalam sidang 

pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari 

segala tuntutan hukum dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang. 

                                                
22 Marwan dan Jimmy. Loc cit. 
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Putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP bisa memuat 2 hal, 

yaitu terkait pidana pokok dan pidana tambahan, terhadap badan terdakwa bisa 

dikenai pidana pokok sedangkan terhadap barang bukti dikenakan pidana 

tambahan berupa perampasan, sehingga proses eksekusinya terhadap badan 

terdakwa bisa dikenai pidana kurungan, penjara atau pidana mati, sedangkan 

terhadap barang bukti bisa dikenai:  

a. Dikembalikan kepada yang berhak,  

b. Dikenai pidana perampasan, apakah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan 

atau dirampas untuk negara yang pelaksanaanya dilakukan pelelangan.	  

D. Pengertian dan Jenis-jenis Tindak Pidana 

1. Pengertian Tindak Pidana 

Tindak pidana menurut Bambang Poernomo, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh 
seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang 
merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Beberapa 
Sarjana Hukum Pidana di Indonesia menggunakan istilah yang berbeda-beda 
menyebutkan kata “Pidana”, ada beberapa sarjana yang menyebutkan dengan 
tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik.23  
 

Menurut Jonkers dalam Bambang Poernomo, tindak pidana adalah suatu kelakuan 

yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang dan 

dapat dipertanggungjawabkan.24 

Perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang 
menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan melanggar hukum pidana dan 
diancam dengan hukuman. Peristiwa pidana adalah suatu kejadian yang 

                                                
23 Bambang Poernomo. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta. Ghalia Indonesia. 1997. hlm. 86 
24 Ibid. hlm. 87. 
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mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga 
siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana (hukuman).25  
 

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum 
larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang 
siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana 
adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal 
saja dalam pada itu diingat bahwa larangan diajukan kepada perbuatan, (yaitu 
suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan 
ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.26  
 

Menurut D. Simons dalam C.S.T. Kansil, Peristiwa pidana itu adalah “Een 
Strafbaargestelde, Onrechtmatige, Met Schuld in Verband Staande handeling Van 
een Toerekenungsvatbaar persoon”. Terjemahan bebasnya adalah perbuatan salah 
dan melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang 
mampu bertanggungjawab.27 
 

Menurut Simons, 28  unsur-unsur peristiwa pidana adalah: 

a. Perbuatan manusia (handeling) 
b. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (wederrechtelijk) 
c. Perbuatan itu diancam dengan pidana (Strafbaar gesteld) oleh Undang-undang 
d. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab 

(Toerekeningsvatbaar) 
e. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan (Schuld) si pembuat.  

 

Suatu peristiwa agar dapat dikatakan sebagai suatu peristiwa pidana harus 

memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

a. Harus ada suatu perbuatan, yaitu suau kegiatan yang dilakukan oleh 
seseorang atau sekelompok orang. 

b. Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang. 
Pelakunya harus telah melakukan suatu kesalahan dan harus 
mempertanggungjawabkan perbuatannya. 

c. Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi perbuatan itu 
memang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan 
hukum. 

                                                
25 J.B. Daliyo. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta. Prenhalindo. 2001. hlm. 93 
26 Moeljatno. Op cit. hlm. 54. 
27 C.S.T. Kansil. Pokok-pokok Hukum Pidana. Jakarta. Pradnya Paramita. 2004. hlm. 37 
28 Ibid. hlm. 37.38. 
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d. Harus ada ancaman hukumannya. Dengan kata lain, ketentuan hukum yang 
dilanggar itu dicantumkan sanksinya.29  

 

Berdasarkan pendapat para sarjana mengenai pengertian tindak pidana/peristiwa 

pidana dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana adalah harus ada sesuatu 

kelakuan (gedraging), kelakuan itu harus sesuai dengan uraian Undang-undang 

(wettelijke omschrijving), kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak, kelakuan itu 

dapat diberatkan kepada pelaku, dan kelakuan itu diancam dengan hukuman. 

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana 

Menurut J.B. Daliyo,30 perbuatan pidana dibedakan menjadi beberapa macam, 

yaitu: 

a. Perbuatan pidana (delik) formal adalah suatu perbuatan yang sudah dilakukan 
dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam 
Pasal undang-undang yang bersangkutan. 

b. Delik material adalah suatu pebuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang 
timbul dari perbuatan itu. 

c. Delik dolus adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja. 
d. Delik culpa adalah perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya 

mengakibatkan matinya seseorang. 
e. Delik aduan adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan 

orang lain. Jadi sebelum ada pengaduan belum merupakan delik. 
f. Delik politik adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada 

keamanan negara baik secara langsung maupun tidak langsung.  
 

J.B. Daliyo, 31 lebih lanjut menyatakan bahwa tiga jenis peristiwa pidana di dalam 
KUHP yang berlaku di Indonesia sebelum tahun 1918 yaitu: 
1. Kejahatan (Crimes) 
2. Perbuatan buruk (Delict) 
3. Pelanggaran (Contravention) 

                                                
29 J.B. Daliyo. Op cit. hlm. 93 
30 Ibid. hlm. 94. 
31 Moeljatno. Op cit. hlm 40. 
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Sedangkan menurut KUHP yang berlaku sekarang, peristiwa pidana itu ada dua 
jenis yaitu “Misdrijf” (kejahatan) dan “Overtreding” (pelanggaran).  
 

Selain dibedakan dalam kejahatan dan pelanggaran, biasanya dalam teori dan 

praktek dibedakan pula antara lain dalam: 

a. Delik Commissionis dan Delikta Commissionis. 
Delik Commissionis adalah delik yang terdiri dari melakukan sesuatu (berbuat 
sesuatu) perbuatan yang dilarang oleh aturan-aturan pidana. Delikta 
Commissionis adalah delik yang terdiri dari melakukan sesuatu (berbuat 
sesuatu) pernuatan yang dilarang oleh aturan-aturan pidana. Delikta 
Commissionis adalah delik yang terdiri dari tidak berbuat atau melakukan 
sesuatu padahal mestinya berbuat. 

b. Ada pula yang dinamakan delikta Commissionis Peromissionem Commissa, 
yaitu delik-delik yang umumnya terdiri dari berbuat sesuatu, tetapi dapat pula 
Delik Dolus dan Delik Culpa 
Bagi delik dolus harus diperlukan adanya kesengajaan, misalnya Pasal 338 
KUHP, sedangkan pada delik culpa, orang juga sudah dapat dipidana bila 
kesalahannya itu berbentuk kealpaan, misalnya menurut Pasal 359 KUHP. 
dilakukan dengan tidak berbuat. 

c. Delik Biasa dan Delik yang dapat dikualifisir (Dikhususkan) 
d. Delik menerus dan tidak Menerus.32  

 

Berdasarkan pendapat diatas, maka dapat diketahui ada beberapa pengertian 

tindak pidana maupun perbuatan pidana, tetapi pada dasarnya memmpunyai 

pengertian, maksud yang sama yaitu perbuatan yang melawan hukum pidana dan 

diancam dengan hukuman/sanksi pidana yang tegas. 

E. Pengertian dan Jenis-jenis Narkotika 

Moh. Taufik Makarao, Suhajril, dan Moh. Zakky, menyatakan bahwa secara 

umum yang dimaksud dengan Narkotika adalah sejenis zat yang dapat 

                                                
32 Ibid. hlm. 75-77 
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menimbulkan pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu 

dengan cara memasukkan kedalam tubuh.33 

Menurut ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika, mendefinisikan 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, yang 

dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-

undang ini. 

 
Berdasarkan pengertian di atas dapat diketahui bahwa narkotika merupakan obat-

obatan yang terbuat dari zat-zat campuran bahan-bahan pilihan tertentu dan diolah 

sedemikian rupa, yang apabila disalahgunakan penggunaannya dapat 

menimbulkan penurunan kesadaran diri karena terbius, penurunan kondisi tubuh 

karena efeknya mempengaruhi susunan syaraf pusat, dan dapat menimbulkan 

ketergantungan. 

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika, maka jenis-jenis narkotika berdasarkan golongan dapat dijabarkan di 

bawah ini: 

Daftar Narkotika Golongan I 
1.  Tanaman Papaver Somniferum L dan semua bagian-bagiannya termasuk buah 

dan jeraminya, kecuali bijinya. 

                                                
33 Moh. Taufik Makarao, Suhajril, dan Moh. Zakky. Tindak Pidana Narkotika. Jakarta. Ghalia 
Indonesia. 2004. hlm. 16 
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2.  Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah 
tanaman Papaver Somniferum L yang hanya mengalami pengolahan sekedar 
untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfinnya. 

3.  Opium masak terdiri dari : 
a.  Candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan 

pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan 
atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya 
menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan. 

b.  Jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah 
candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain. 

c.  Jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing. 
4. Tanaman koka, tanaman dari semua genus Erythroxylon dari 

keluargaErythroxylaceae termasuk buah dan bijinya. 
5.  Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk 

serbuk dari semua tanaman genus Erythroxylon dari keluarga 
Erythroxylaceae yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui 
perubahan kimia. 

6.  Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat 
diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina. 

7.  Kokaina, metil ester-1-bensoil ekgonina. 
8.  Tanaman ganja, semua tanaman genus genus cannabis dan semua bagian dari 

tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian 
tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis. 

9.  Tetrahydrocannabinol, dan semua isomer serta semua bentuk stereo 
kimianya. 

10.  Delta 9 tetrahydrocannabinol, dan semua bentuk stereo kimianya. 
11.  Asetorfina : 3-0-acetiltetrahidro-7α-(1-hidroksi-1-metilbutil)- 6, 14-

endoeteno-oripavina 
12.  Acetil – alfa – metil fentanil : N-[1-(α-metilfenetil)-4-piperidil] asetanilida 
13.  Alfa-metilfentanil : N-[1 (α-metilfenetil)-4-piperidil] propionanilida 
14.  Alfa-metiltiofentanil : N-[1-] 1-metil-2-(2-tienil) etil]-4-iperidil] 

priopionanilida 
15.  Beta-hidroksifentanil : N-[1-(beta-hidroksifenetil)-4-piperidil] propionanilida 
16.  Beta-hidroksi-3-metilfentanil : N-[1-(beta-hidroksifenetil)-3-metil-4 

piperidil] propio-nanilida. 
17.  Desmorfina : Dihidrodeoksimorfina 
18.  Etorfina : tetrahidro-7α-(1-hidroksi-1-metilbutil)-6, 14- endoeteno-oripavina 
19.  Heroina : Diacetilmorfina 
20.  Ketobemidona : 4-meta-hidroksifenil-1-metil-4- propionilpiperidina 
21.  3-metilfentanil : N-(3-metil-1-fenetil-4-piperidil) propionanilida 
22.  3-metiltiofentanil : N-[3-metil-1-[2-(2-tienil) etil]-4-piperidil] propionanilida 
23.  MPPP : 1-metil-4-fenil-4-piperidinol propianat (ester) 
24.  Para-fluorofentanil : 4‘-fluoro-N-(1-fenetil-4-piperidil) propionanilida 
25.  PEPAP : 1-fenetil-4-fenil-4-piperidinolasetat (ester) 
26.  Tiofentanil : N-[1-[2-(2-tienil)etil]-4-piperidil] propionanilida 
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27.  BROLAMFETAMINA, nama lain DOB : (�})-4-bromo-2,5-dimetoksi- α -
metilfenetilamina 

28.  DET : 3-[2-( dietilamino )etil] indol 
29.  DMA : ( + )-2,5-dimetoksi- α -metilfenetilamina 
30.  DMHP : 3-(1 ,2-dimetilheptil)-7 ,8,9, 10-tetrahidro- 6,6,9-trimetil-6H- 

dibenzo[b, d]piran-1-ol 
31.  DMT : 3-[2-( dimetilamino )etil] indol 
32.  DOET : (�})-4-etil-2,5-dimetoksi- α -metilfenetilamina 
33.  ETISIKLIDINA, nama lain PCE : N-etil-1-fenilsikloheksilamina 
34.  ETRIPTAMINA : 3-(2aminobutil) indole 
35.  KATINONA : (-)-(S)- 2-aminopropiofenon 
36.  (+)-LISERGIDA, nama lain LSD, LSD-25 : 9,10-didehidro-N, N-dietil-6-

metilergolina-8 β – karboksamida 
37.  MDMA : (�})-N, α -dimetil-3,4- (metilendioksi)fenetilamina 
38.  Meskalina : 3,4,5-trimetoksifenetilamina 
39.  METKATINONA : 2-(metilamino )-1- fenilpropan-1-on 
40.  4-metilaminoreks : (�})-sis- 2-amino-4-metil- 5- fenil- 2-oksazolina 
41.  MMDA : 5-metoksi- α -metil-3,4- (metilendioksi)fenetilamina 
42.  N-etil MDA : (�})-N-etil- α -metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamin 
43.  N-hidroksi MDA : (�})-N-[ α -metil-3,4- (metilendioksi) fenetil] 

hidroksilamina 
44.  Paraheksil : 3-heksil-7,8,9, 10-tetrahidro-6,6, 9-trimetil-6H- dibenzo [b,d] 

piran-1 ol 
45.  PMA : p-metoksi- α -metilfenetilamina 
46.  Psilosina, psilotsin : 3-[2-( dimetilamino )etil]indol-4-ol 
47.  PSILOSIBINA : 3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-il dihidrogen fosfat 
48.  ROLISIKLIDINA, nama lain PHP,PCPY : 1-( 1- fenilsikloheksil)pirolidina 
49.  STP, DOM : 2,5-dimetoksi- α ,4-dimetilfenetilamina 
50.  TENAMFETAMINA, nama lain MDA : α -metil-3,4-

(metilendioksi)fenetilamina 
51.  TENOSIKLIDINA, nama lain TCP : 1- [1-(2-tienil) sikloheksil]piperidina 
52.  TMA : (�})-3,4,5-trimetoksi- α -metilfenetilamina 
53.  AMFETAMINA : (�})- α –metilfenetilamina 
54.  DEKSAMFETAMINA : ( + )- α –metilfenetilamina 
55.  FENETILINA : 7-[2-[( α -metilfenetil)amino]etil]teofilina 
56.  FENMETRAZINA : 3- metil- 2 fenilmorfolin 
57.  FENSIKLIDINA, nama lain PCP : 1-( 1- fenilsikloheksil)piperidina 
58.  LEVAMFETAMINA, nama lain levamfetamina : (- )-(R)- α -

metilfenetilamina 
59.  Levometamfetamina : ( -)- N, α -dimetilfenetilamina 
60.  MEKLOKUALON : 3-( o-klorofenil)- 2-metil-4(3H)- kuinazolinon 
61.  METAMFETAMINA : (+ )-(S)-N, α –dimetilfenetilamina 
62.  METAKUALON : 2- metil- 3-o-to lil-4(3H)- kuinazolinon 
63.  ZIPEPPROL : α - ( α metoksibenzil)-4-( β-metoksifenetil )-1- piperazinetano 
64.  Opium Obat 
65.  Campuran atau sediaan opium obat dengan bahan lain bukan narkotika 



 31 

Daftar Narkotika Golongan II 
1.  Alfasetilmetadol : Alfa-3-asetoksi-6-dimetil amino-4,4- difenilheptana 
2.  Alfameprodina : Alfa-3-etil-1-metil-4-fenil-4- propionoksipiperidina 
3.  Alfametadol : alfa-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol 
4.  Alfaprodina : alfa-l, 3-dimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidina 
5. Alfentanil : N-[1-[2-(4-etil-4,5-dihidro-5-okso-l H-tetrazol-1il)etil]-4-

(metoksimetil)-4-pipe ridinil]-N- fenilpropanamida 
6.  Allilprodina : 3-allil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidina 
7.  Anileridina : Asam 1-para-aminofenetil-4-fenilpiperidina)-4- karboksilat etil 

ester 
8.  Asetilmetadol : 3-asetoksi-6-dimetilamino-4, 4-difenilheptana 
9.  Benzetidin : asam 1-(2-benziloksietil)-4-fenilpiperidina-4- karboksilat etil 

ester 
10.  Benzilmorfina : 3-benzilmorfina 
11.  Betameprodina : beta-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipipe ridina 
12.  Betametadol : beta-6-dimetilamino-4,4-difenil-3–heptanol 
13.  Betaprodina : beta-1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksipipe ridina 
14.  Betasetilmetadol : beta-3-asetoksi-6-dimetilamino-4, 4- difenilheptana 
15.  Bezitramida : 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-(2-okso-3- propionil-1-

benzimidazolinil)-piperidina 
16.  Dekstromoramida : (+)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1- pirolidinil)butil]-

morfolina 
17.  Diampromida : N-[2-(metilfenetilamino)-propil]propionanilida 
18.  Dietiltiambutena : 3-dietilamino-1,1-di(2’-tienil)-1-butena 
19.  Difenoksilat : asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)- 4fenilpiperidina-4-

karboksilat etil ester 
20.  Difenoksin : asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4- fenilisonipekotik 
21.  Dihidromorfina 
22.  Dimefheptanol : 6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol 
23.  Dimenoksadol : 2-dimetilaminoetil-1-etoksi-1,1-difenilasetat 
24.  Dimetiltiambutena : 3-dimetilamino-1,1-di-(2'-tienil)-1-butena 
25.  Dioksafetil butirat : etil-4-morfolino-2, 2-difenilbutirat 
26.  Dipipanona : 4, 4-difenil-6-piperidina-3-heptanona 
27.  Drotebanol : 3,4-dimetoksi-17-metilmorfinan-6s,14-diol 
28.  Ekgonina, termasuk ester dan derivatnya yang setara dengan ekgonina dan 

kokaina. 
29.  Etilmetiltiambutena : 3-etilmetilamino-1, 1-di-(2'-tienil)-1-butena 
30.  Etokseridina : asam1-[2-(2-hidroksietoksi)-etil]- 4fenilpiperidina-4-

karboksilat etil ester 
31.  Etonitazena : 1-dietilaminoetil-2-para-etoksibenzil-5- nitrobenzimedazol 
32.  Furetidina : asam 1-(2-tetrahidrofurfuriloksietil)4 fenilpiperidina-4-

karboksilat etil ester) 
33.  Hidrokodona : Dihidrokodeinona 
34.  Hidroksipetidina : asam 4-meta-hidroksifenil-1-metilpiperidina-4- karboksilat 

etil ester 
35.  Hidromorfinol : 14-hidroksidihidromorfina 
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36.  Hidromorfona : Dihidrimorfinona 
37.  Isometadona : 6-dimetilamino- 5 -metil-4, 4-difenil-3- heksanona 
38.  Fenadoksona : 6-morfolino-4, 4-difenil-3-heptanona 
39.  Fenampromida : N-(1-metil-2-piperidinoetil)-propionanilida 
40.  Fenazosina : 2'-hidroksi-5,9-dimetil- 2-fenetil-6,7- benzomorfan 
41.  Fenomorfan : 3-hidroksi-N–fenetilmorfinan 
42.  Fenoperidina : asam1-(3-hidroksi-3-fenilpropil)-4- fenilpiperidina-4-

karboksilat etil ester 
43.  Fentanil : 1-fenetil-4-N-propionilanilinopiperidina 
44.  Klonitazena : 2-para-klorbenzil-1-dietilaminoetil-5- nitrobenzimidazol 
45.  Kodoksima : dihidrokodeinona-6-karboksimetiloksima 
46.  Levofenasilmorfan : (1)-3-hidroksi-N-fenasilmorfinan 
47.  Levomoramida : (-)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4- (1pirolidinil)butil] 

morfolina 
48.  Levometorfan : (-)-3-metoksi-N-metilmorfinan 
49.  Levorfanol : (-)-3-hidroksi-N-metilmorfinan 
50.  Metadona : 6-dimetilamino-4, 4-difenil-3-heptanona 
51.  Metadona intermediat : 4-siano-2-dimetilamino-4, 4-difenilbutana 
52.  Metazosina : 2'-hidroksi-2,5,9-trimetil-6, 7-benzomorfan 
53.  Metildesorfina : 6-metil-delta-6-deoksimorfina 
54.  Metildihidromorfina : 6-metildihidromorfina 
55.  Metopon : 5-metildihidromorfinona 
56.  Mirofina : Miristilbenzilmorfina 
57.  Moramida intermediat : asam (2-metil-3-morfolino-1, 1difenilpropana 

karboksilat 
58.  Morferidina : asam 1-(2-morfolinoetil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil 

ester 
59.  Morfina-N-oksida 
60.  Morfin metobromida dan turunan morfina nitrogen pentafalent lainnya 

termasuk bagian turunan morfina-N-oksida, salah satunya kodeina-Noksida 
61.  Morfina 
62.  Nikomorfina : 3,6-dinikotinilmorfina 
63.  Norasimetadol : (�})-alfa-3-asetoksi-6metilamino-4,4-difenilheptana 
64.  Norlevorfanol : (-)-3-hidroksimorfinan 
65.  Normetadona : 6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heksanona 
66.  Normorfina : dimetilmorfina atau N-demetilatedmorfina 
67.  Norpipanona : 4,4-difenil-6-piperidino-3-heksanona 
68.  Oksikodona : 14-hidroksidihidrokodeinona 
69.  Oksimorfona : 14-hidroksidihidromorfinona 
70.  Petidina intermediat A : 4-siano-1-metil-4-fenilpiperidina 
71.  Petidina intermediat B : asam4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester 
72.  Petidina intermediat C : Asam1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat 
73.  Petidina : Asam1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester 
74.  Piminodina : asam 4-fenil-1-( 3-fenilaminopropil)- pipe ridina-4-karboksilat 

etil ester 
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75.  Piritramida : asam1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4(1- piperidino)-piperdina-4-
karboksilat amida 

76.  Proheptasina : 1,3-dimetil-4-fenil-4- propionoksiazasikloheptana 
77.  Properidina : asam1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat isopropil ester 
78.  Rasemetorfan : (�})-3-metoksi-N-metilmorfinan 
79.  Rasemoramida : (�})-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1-pirolidinil)- butil]-

morfolina 
80.  Rasemorfan : (�})-3-hidroksi-N-metilmorfinan 
81.  Sufentanil : N-[4-(metoksimetil)-1-[2-(2-tienil)-etil -4- piperidil] 

propionanilida 
82.  Tebaina 
83.  Tebakon : Asetildihidrokodeinona 
84.  Tilidina : (�})-etil-trans-2-(dimetilamino)-1-fenil-3-sikloheksena-1-

karboksilat 
85.  Trimeperidina : 1,2,5-trimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidina 
86.  Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut di atas. 
 
Daftar Narkotika Golongan III 
1. Asetildihidrokodeina 
2. Dekstropropoksifena : α-(+)-4-dimetilamino-1,2-difenil-3-metil-2- butanol 

propionat 
3. Dihidrokodeina 
4. Etilmorfina : 3-etil morfina 
5. Kodeina : 3-metil morfina 
6. Nikodikodina : 6-nikotinildihidrokodeina 
7. Nikokodina : 6-nikotinilkodeina 
8. Norkodeina : N-demetilkodeina 
9. Polkodina : Morfoliniletilmorfina 
10. Propiram : N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2- piridilpropionamida 
11. Buprenorfina : 21-siklopropil-7-α-[(S)-1-hidroksi-1,2,2- trimetilpropil]-6,14-

endo-entano-6,7,8,14- tetrahidrooripavina 
12. Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut diatas 
13. Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukan narkotika 
14. Campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain bukan narkotika34 

                                                
34 Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 


