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ABSTRAK 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana 

dalam tindak pidana narkotika jenis baru dan pertimbangan hakim dalam 
penerapan pidana narkotika jenis baru pada putusan pengadilan negeri Mataram  
No:387/PID.SUS/2013/PN.MTR. Penelitian ini menggunakan penelitian secara 
normatif. Bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam 
tindak pidana narkotika apabila telah memenuhi unsur dari rumusan delik yang 
terdapat dalam pasal-pasal Undang-Undang Narkotika No 35 tahun 2009 tentang 
Narkotika. Pertimbangan hakim dalam penerapan pidana dalam kasus tindak 
pidana narkotika jenis baru pada putusan pengadilan negeri Mataram 
No:387/PID.SUS/2013/PN.MTR dipidana dengan pidana penjara selama 13 
tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 

 
  Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Pidana, Narkotika jenis baru. 

ABSTRACT 
 

JURIDICAL REVIEW OF THE NEW NARCOTIC SPECIES CRIME OF 
NOT YET REGULATED IN THE  

ACT NUMBER 35 YEAR 2009 ON NARCOTIC 

This study aims to determine criminal responsibility in narcotic crime and 
consideration of a new type of criminal judges in the application of new types of 
narcotics in the country court judgment Mataram No: 387 / PID.SUS / 2013 / 
PN.MTR. This study uses normative research. That one can be held accountable 
in the criminal narcotic crime if it has met the elements of the formulation of the 
offense contained in the Articles of the Narcotics Act No. 35 of 2009 on 
Narcotics. Considerations in the application of the criminal judge in the case of 
new types of narcotic crime in state court decision Mataram No: 387 / PID.SUS / 
2013 / PN.MTR shall be punished with imprisonment for 13 years and a fine of 
Rp. 1,000,000,000.00 (one billion rupiah). 

 
Keywords: Accountability, Criminal, Narcotics new type 
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I. PENDAHULUAN 

 

Secara umum, yang dimaksud dengan  narkotika adalah sejenis zat yang 

dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang 

menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh. Adapun 

pengertian narkotika dan prekursor narkotika menurut Undang-Undang 

Narkotika ketentuan Pasal 1 ayat (1 ) dan ayat (2):1 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”. Prekursor Narkotika adalah “Zat atau bahan 

pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam tabel sebagaimana 

terlampir dalam Undang-Undang  Narkotika No 35 Tahun 2009 Tentang 

Narkotika. 

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang menjadi bagian dari 

perbuatan yang dilarang menjadi suatu problematika hukum yang dapat 

membahayakan kehidupan masyarakat khususnya para generasi muda.  

 Di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, 

tindak pidana narkotika digolongkan ke dalam tindak pidana khusus, karena tidak 

disebutkan di dalam KUHP, pengaturannya pun bersifat khusus. Segala macam 

bentuk tindak pidana narkotika di atur dalam Undang-Undang Narkotika No 35 

1Indonesia, Undang-Undang Narkotika No.35 Tahun 2009, Sinar Grafika 
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Tahun 2009 menggantikan Undang–Undang Nomor 22 tahun 1997 

memperlihatkan keseriusan dari pemerintah untuk mencegah dan memberantas 

bahaya tindak pidana narkotika. 

Tindak pidana narkotika telah diatur dalam perundang-undangan yang 

baru, namun seiring dengan perkembangan zaman disertai dengan munculnya 

berbagai macam narkotika jenis baru yang beredar di Tanah Air, dikatakan 

sebagai narkotika jenis baru karena zat atau kandungan yang terdapat dalam 

narkotika tersebut belum diatur dalam peraturan perundang-undangan di 

Indonesia.  

Meskipun pengaruh dan dampak yang di timbulkan sama-sama berbahaya 

tapi zat-zat yang terdapat dalam narkotika jenis baru ini belum masuk dalam 

daftar golongan narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 35 

Tahun 2009 Tentang Narkotika, keberadaan dari undang-undang tersebut 

menimbulkan kelemahan dalam pengaturannya yang dijadikan sebagai kekuatan 

bagi para pelaku tindak pidana narkotika ini untuk memasarkan atau 

mengedarkan narkotika agar dapat terhindar dari jeratan hukum, sehingga para 

penegak hukum dihadapkan pada tantangan yang berat untuk memberantas 

tindak pidana narkotika ini, terlebih dihadapkan pada narkotika jenis baru yang 

tidak bisa dijerat oleh hukum karena aturannya belum masuk dalam aturan 

perundang-undangan.  

Dalam praktiknya, jika ada jenis narkotika yang tidak/belum disebutkan 

dalam lampiran undang-undang narkotika, para pelaku kejahatan narkotika tidak 
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dapat dituntut secara pidana. Pada sisi lainnya, pengajar  hukum pidana  Fakultas 

Hukum Universitas Indonesia, Gandjar Laksmana Bonaprapta berpendapat jenis 

narkotika baru sudah diatur dan termasuk golongan narkotika yang dimaksud 

dalam undang-undang narkotika. Didalam lampiran undang-undang narkotika 

menyebutkan bahwa segala jenis turunan narkotika sebelumnya adalah termasuk 

narkotika juga, oleh karena itu, zat jenis baru juga dapat digolongkan sebagai 

narkotika.2 

Dengan adanya lampiran dalam undang-undang narkotika menyebutkan 

bahwa segala jenis turunan narkotika yang ada sebelumnya adalah merupakan 

narkotika juga, oleh sebab itu, zat jenis baru juga dapat digolongkan kedalam 

jenis narkotika. 

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah yang 

berkenaan dengan uraian tersebut adalah : 1.Bagaimanakah pertanggungjawaban 

pidana dalam kasus tindak pidana narkotika jenis baru? 2. Bagaimanakah 

pertimbangan hakim dalam penerapan pidana terhadap tindak pidana narkotika 

jenis baru?  

Tujuan Penelitian: a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana 

dalam kasus tindak pidana narkotika jenis baru. b. Untuk mengetahui 

pertimbangan hakim dalam penerapan pidana terhadap tindak pidana narkotika 

jenis baru. Manfaat Penelitian : a. Manfaat Akademis : Untuk memenuhi 

2http://www.hukumonline.com/narkotika-jenis-baru-dan-asas-legalitas;Dikutip selasa, 
tanggal 29 september2015, 22:30wita 

                                                           

http://www.hukumonline.com/narkotika-jenis-baru-dan-asas-legalitas
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persyaratan dalam mencapai derajat S-1 program studi ilmu hukum pada 

Falkultas Hukum Universitas Mataram. b. Manfaat Teoritis : Penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, dalam ilmu pengetahuan 

tentang ilmu hukum khususnya dibidang ilmu hukum pidana. c. Manfaat Praktik: 

Diharapkan dapat memberikan manfaat dalam mengetahui pengaturan tentang 

narkotika jenis baru yang belum diatur dalam undang–undang.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian secara 

normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan  

pendekatan kasus. Sumber dan jenis data dalam penelitian ini terdiri dari bahan 

hukum premier adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat terdiri dari Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana (KUHAP), Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. 

Bahan hukum sekunder terdiri dari peraturan perundang-undangan, teori-teori, 

pendapat para ahli hukum (doktrin), buku, serta jurnal hukum. 

Pengumpulan bahan hukum premier dan bahan hukum sekunder dengan 

cara studi dokumen dengan mengadakan penelaahan kepustakaan, menelusuri, 

membaca, mempelajari serta mengkaji berbagai literatur berupa peraturan 

perundang-undangan, pendapat para sarjana, dan para ahli hukum yang 

berdasarkan pengelompokan yang tepat, berkaitan dengan pokok permasalahan. 
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II. PEMBAHASAN 

 

1. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Narkotika Jenis 

Baru; Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana mempunyai arti 

yang berbeda dengan tindak pidana. Namun pertanggungjawaban pidana 

dengan tindak pidana mempunyai kaitan yang sangat erat, 

pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap 

tindak pidana yang dilakukannya. Jadi yang dipertanggungjawabkan orang itu 

adalah tindak pidana yang dilakukannya. 

Dalam hal untuk meminta pertanggungjawaban pidana dalam tindak 

pidana penyalahgunaan narkotika haruslah memenuhi unsur-unsur yang 

terdapat dalam Pasal-Pasal dan Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika 

tersebut. 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah 

mengatur tentang ketentuan pidana yang harus ditanggung oleh penyalahguna 

narkotika atau dapat disebut sebagai pelaku perbuatan pidana narkotika.  

Masyarakat umumnya banyak yang mengira bahwa hukuman yang dijatuhkan 

pada pelaku perbuatan pidana narkotika itu sama, padahal dalam undang-

undang narkotika sendiri membedakan pelaku perbuatan pidana narkotika 

beserta sanksi yang berbeda pula. 

Pertanggungjawaban pidana penyalahgunaan narkotika tidak hanya 

dilakukan dengan cara pembuktian oleh hakim dan undang-undang yang 
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berlaku. Hakim tidak hanya berpatokan pada surat dari kepolisisan tentang 

hasil tes urine dan hasil laboratorium apakah zat yang digunakan mengandung 

narkotika yang terdaftar dalam lampiran Undang-Undang No.35 tahun 2009 

tentang Narkotika atau tidak, jika terbukti maka harus dipidana sesuai dengan 

undang-undang yang berlaku. Tetapi hakim juga harus berpatokan pada syarat 

pemidanaan. 

Mengenai tentang narkotika jenis baru yang tidak dapat dihukum 

karena zat atau kandungan yang terdapat dalam narkotika tersebut tidak ada 

aturannya dalam lampiran undang-undang narkotika baik itu lampiran I, 

maupun lampiran II,  sehingga bila merujuk pada asas legalitas maka 

penyalahguna narkotika jenis baru ini tidak dapat dijatuhkan pidana. Dalam 

asas legalitas yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:3 

“Suatu perbuatan hanya merupakan tindak pidana, jika ini ditentukan 
lebih dulu dalam suatu ketentuan perundang-undangan”. 

 

Dari uraian diatas dapat  dijelaskan  bahwa ada kelemahan dalam 

penerapan sanksi dalam tindak pidana narkotika jenis baru ini. Salah satu 

kelemahan yang sangat fatal adalah adanya kekosongan hukum terhadap 

penegakan hukum itu sendiri. Mengenai kekosongan hukum, tidak ada 

pengertian atau definisi yang baku mengenai kekosongan hukum 

3Wirjono Prodjodikoro. 2003. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, 
Bandung. 
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(rechtsvacuum). Kekosongan hukum sendiri dikatakan fatal karena dapat 

menimbulkan ketidakpastian hukum (rechtsonzekerheid) atau ketidakpastian 

peraturan perundang-undangan di masyarakat yang lebih jauh lagi akan 

berakibat pada kekacauan hukum (rechtsverwarring). 

Dalam pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana narkotika 

jenis baru ini sebenarnya bisa dilakukan dengan alternatif penafsiran dari para 

hakim. Dalam hal ini penafsiran hukum adalah tugas dari badan peradilan 

yang pada hakekatnya merupakan tugas dan wewenang seorang hakim untuk 

dapat memutus suatu perkara dengan pertimbangan-pertimbangan yang ada. 

Interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum 

yang memberi penjelasan yang tidak jelas mengenai teks undang-undang agar 

ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. 

Dalam melakukan penafsiran hukum terhadap suatu peraturan perundang-

undangan yang dianggap tidak lengkap atau tidak jelas, seorang ahli hukum 

tidak dapat bertindak sewenang-wenang.4 

Penafsiran disini diperlukan karena adanya perkembangan masyarakat 

salah satunya perkembangan jenis narkotika, karena perkembangan 

masyarakat tersebut maka kebutuhan hukum dan rasa keadilan juga berubah 

sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat, maka untuk 

memenuhi semua tuntutan itu agar sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang 

4http://kuliahonline.unikom.ac.id/?listmateri/&detail=2924&file=/Penafsiran-
Hukum.html; Dikutip,  jum’at 30 Oktober 2015.20:00wita  

                                                           

http://kuliahonline.unikom.ac.id/?listmateri/&detail=2924&file=/Penafsiran-Hukum.html
http://kuliahonline.unikom.ac.id/?listmateri/&detail=2924&file=/Penafsiran-Hukum.html
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dan dianut oleh masyarakat tersebut, dalam praktik penerapan hukum 

diperlukan penafsiran.5 

Seperti narkotika jenis baru yang bernama CC4 meskipun zat atau 

kandungan yang tedapat dalam narkotika tersebut belum terdaftar dalam 

lampiran undang-undang, namun Direktorat Tindak Pidana Narkotika 

Bareskrim Polri diminta tidak ragu untuk menerapkan pasal dalam Undang-

Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam penyidikan peredaran 

CC4. Narkotika yang disebut-sebut baru ini memang belum masuk dalam 

lampiran undang-undang narkotika. Pakar Farmakologi Kombes Mufti 

Djusnir menjelaskan, meski zat baru tersebut belum masuk ke dalam lampiran 

perundang-undangan, bukan berarti penyidik tidak bisa menerapkan pasal 

yang ada di dalam Undang-Undang Narkotika.6 

Maka dapat diyakini bahwa narkotika jenis baru bernama CC4 itu 

masuk dalam narkotika golongan 1 Alasan CC4 masuk dalam narkotika 

golongan 1 adalah karena efek yang ditimbulkannya, yaitu depresi berat 

sampai dengan bunuh diri. Berbeda dengan LSD yang dapat menyebabkan 

hipotermia, atau kondisi suhu tubuh manusia di bawah kondisi normal 36 atau 

37 derajat celcius. Adapun keyakinan penggunaan Undang -Undang No 35 

tahun 2009 tentang Narkotika untuk kasus CC4 adalah dengan berkaca pada 

5Adami Chazawi, Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan dan 
Peringanan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas,Rajawali Pers, Jakarta: 
2009, hlm. 3-4. 

6http://news.detik.com/berita/2884675/bareskrim-diminta-tak-ragu-terapkan-uu-
narkotika-di-kasus-cc4 ; Dikutip  rabu, tanggal 4 november 2015 17:00wita  

                                                           

http://news.detik.com/berita/2884675/bareskrim-diminta-tak-ragu-terapkan-uu-narkotika-di-kasus-cc4
http://news.detik.com/berita/2884675/bareskrim-diminta-tak-ragu-terapkan-uu-narkotika-di-kasus-cc4
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kasus ratu ekstasi Zarima. Saat itu Indonesia belum memiliki Undang-Undang 

Psikotropika untuk menjerat seorang artis bernama Zarima Mir yang 

kedapatan menyelundupkan hampir 30 ribuan ekstasi pada tahun 1996. 

Namun, di persidangan kala itu dia berhasil meyakini majelis hakim bahwa 

pil-pil yang dibawa Zarima sama bahayanya dengan narkotika yang sudah 

pernah beredar di Indonesia.7 

Dengan penafsiran dan melihat pada putusan hakim, Narkotika jenis 

baru sebagai zat yang juga merugikan perseorangan maupun masyarakat dapat 

dijangkau dengan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang narkotika, 

sehingga terhadap penyalahgunanya dapat dimintai pertanggungjawaban 

hukum tanpa mengesampingkan asas legalitas dan kepastian hukum. 

2. Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Pidana Terhadap Tindak 

Pidana Narkotika Jenis Baru; Dalam menyelenggarakan peradilan hakim 

mempunyai tugas menegakkan hukum yang mempunyai pengertian bahwa 

hakim dalam memutus suatu perkara harus selalu berpedoman pada peraturan 

perundang-undangan yang sedang berlaku dengan kata lain hakim harus selalu 

menegakkan hukum tanpa harus melanggar hukum itu sendiri. 

Dasar pertimbangan hakim ini merupakan langkah dan musyawarah 

antara majelis hakim yang sedang menangani suatu perkara untuk kemudian 

menjatuhkan putusan atau dapat dikatakan dasar pertimbangan harus 

dilakukan oleh hakim manakala akan menjatuhkan putusan. 

7Ibid 
                                                           



x 
 

Dengan demikian adanya kebebasan hakim dalam menjatuhkan 

putusan pemidanaan harus didasarkan pada keyakinan hakim melalui alat 

bukti yang sah ditentukan oleh undang-undang. 

Dalam putusan dengan Nomor:387/PID.SUS/2013/PN.MTR  hakim 

dalam menjatuhkan hukuman sudah sesuai dengan Sistem pemidanaan di 

Indonesia karena berpedoman kepada KUHP, Pasal-pasal, Unsur-Unsur dan 

Teori-teori Hukum. 

Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana narkotika jenis baru 

yang kita ketahui tidak dapat di jerat oleh hukum karena zat atau kandungan  

dalam narkotika tersebut belum ada aturannya di dalam Lampiran Undang-

Undang No 35 Tahun 2009.  Dalam asas legalitas yang terdapat dalam Pasal 1 

ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: 8 

“Suatu perbuatan hanya merupakan tindak pidana, jika ini ditentukan 
lebih dulu dalam suatu ketentuan perundang-undangan”. 

 
Akan tetapi dalam kasus ini, menurut keterangan saksi ahli Apoteker 

Mufti Djusnir menerangkan bahwa zat methylone yang di duga narkotika 

jenis baru tersebut merupakan turunan (derivate) dari cathinone yang terdapat 

didalam daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 35 lampiran I Undang-

Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dimana strukur dasar 

Methylone adalah analog dengan struktur molekul Methylone Dioxy 

8Wirjono Prodjodikoro. 2003. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, 
Bandung. 
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Methamphetamina (MDMA) dengan efek farmakologi yang ditimbulkan juga 

menyerupai MDMA, namun methylone efek yang dihasilkan lebih merusak 

susunan syaraf pusat. Sehingga hakim sependapat dengan saksi ahli Mufti 

Djusnir dan menyatakan I Wayan Purwa alias Purwa terbukti secara sah 

meyakinkan bersalah melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, 

membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau 

menyerahkan  Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang 

beratnya melebihi 5 gram. 

Dalam kasus ini hakim sudah menerapkan pidana secara tegas dan 

menghindarkan adanya kekosongan hukum. Sanksi pidana yang memberatkan 

terdakwa di harapkan membuat terdakwa jera dan membantu memberantas 

peredaran gelap narkotika yang terjadi di Indonesia. 
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III. PENUTUP 

 

Kesimpulan; (a) Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana narkotika 

jenis baru ini sebenarnya bisa dilakukan dengan alternatif penafsiran dari para 

hakim. Penafsiran disini diperlukan karena adanya perkembangan masyarakat 

salah satunya perkembangan jenis narkotika. Dengan penafsiran dan melihat 

pada putusan hakim, sehingga terhadap penyalahgunanya dapat dimintai 

pertanggungjawaban hukum tanpa mengesampingkan asas legalitas dan 

kepastian hukum. (b) Pertimbangan hakim dalam penerapan tindak pidana 

narkotika jenis baru dalam putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 

387/PID.SUS/2013/PN.MTR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 

melakukan tindak pidana narkotika yang terdapat dalam Pasal 114 ayat jo ayat 

2 Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam kasus ini 

hakim secara tegas mempertimbangkan bahwa zat methylone adalah narkotika 

yang terdaftar dalam Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.  

Saran; Untuk antisipasi, hendaknya di peraturan tersebut jenis atau zat itu 

dapat disamakan saja dengan turunan sebelumnya apabila jenis atau zat 

tersebut diketahui dan terbukti memang turunan dari jenis atau zat 

sebelumnya. Hal ini dibutuhkan untuk menghindari terjadinya kekosongan 

hukum Seperti halnya pada putusan Pengadilan Negeri Mataram dapat 

dijadikan contoh untuk menerapkan sanksi pidana apabila terjadi kasus tindak 

pidana narkotika jenis baru tersebut. 
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