UNDANG-UNDANG
NOMOR 22 TAHUN 1997
TENTANG
NARKOTIKA
[LN 1997/67, TLN 3698]
BAB XII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 78
(1) Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum:
a. menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki,
menyimpan, atau menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk
tanaman; atau
b. memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau
menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling
banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didahului
dengan permufakatan jahat, dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda
paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling
banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
(3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan
secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3
(tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling
sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak
Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
(4) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan
oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima
milyar rupiah).
Penjelasan:
Pasal 78
Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Yang dimaksud dengan dilakukan secara terorganisasi
adalah tindak pidana narkotika tersebut dilakukan oleh
sekelompok orang, secara rapih, tertib, dan rahasia serta
mempunyai jaringan nasional dan internasional.
Ayat (4) Ketentuan pidana dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)
berlaku juga untuk pengurus korporasi.
Pasal 79
(1) Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum:
a. memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau
menguasai narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara
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paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak
Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
b. memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan atau
menguasai narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak
Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam:
a. ayat (1) huruf a didahului dengan permufakatan jahat, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda
paling banyak Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
b. ayat (1) huruf b didahului dengan permufakatan jahat, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling
banyak Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
(3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :
a. ayat (1) huruf a dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling
banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
b. ayat (1) huruf b dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling
banyak Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
(4) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :
a. ayat (1) huruf a dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling
banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
b. ayat (1) huruf b dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling
banyak Rp.1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah).
Penjelasan:
Pasal 79
Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Lihat penjelasan Pasal 78 ayat (3)
Ayat (4) Lihat penjelasan Pasal 78 ayat (4)
Pasal 80
(1) barang siapa tanpa hak dan melawan hukum:
a. memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit,
atau menyediakan narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana mati
atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20
(dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00
(satu milyar rupiah);
b. memproduksi, mengolah, mengkonversi, merakit, atau menyediakan
narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling lama
15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00
(lima ratus juta rupiah);
c. memproduksi, mengolah, mengkonversi, merakit, atau menyediakan
narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling lama
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7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua
ratus juta rupiah).
(2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :
a. ayat (1) huruf a didahului dengan permufakatan jahat, dipidana
dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau penjara
paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun
dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
dan paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
b. ayat (1) huruf b didahului dengan permufakatan jahat, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) tahun, dan
denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
c. ayat (1) huruf c didahului dengan permufakatan jahat, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun, dan denda
paling banyak Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
(3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :
a. ayat (1) huruf a dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan
pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara
paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun
dan denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
b. ayat (1) huruf b dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling
banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
c. ayat (1) huruf c dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling
banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
(4) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :
a. ayat (1) huruf a dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling
banyak Rp.7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah);
b. ayat (1) huruf b dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling
banyak Rp.4.000.000.000.00 (empat milyar rupiah);
c. ayat (1) huruf c dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling
banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).
Penjelasan:
Pasal 80
Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Lihat penjelasan Pasal 78 ayat (3)
Ayat (4) Lihat penjelasan Pasal 78 ayat (4)
Pasal 81
(1) Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :
a. membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika
Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima
belas) tahun dan denda paling banyak RP.750.000.000,00 (tujuh ratus
lima puluh juta rupiah);
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b. membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika
Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10
(sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima
ratus juta rupiah);
c. membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika
Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh)
tahun dan denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah).
(2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didahului
dengan permufakatan jahat, maka terhadap tindak pidana sebagaimana
dimaksud dalam :
a. ayat (1) huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2
(dua) tahun dan paling lama 18 (delapan belas) tahun dan denda
paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling
banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
b. ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua
belas) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu
milyar rupiah);
c. ayat (1) huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9
(sembilan) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima
ratus juta rupiah).
(3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimuat dalam:
a. ayat (1) huruf a dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan
pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara
paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun
dan denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
dan paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);
b. ayat (1) huruf b dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling
banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
c. ayat (1) huruf c dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling
banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
(4) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :
a. ayat (1) huruf a dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling
banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
b. ayat (1) huruf b dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling
banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
c. ayat (1) huruf c dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling
banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
Penjelasan:
Pasal 81
Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Lihat penjelasan Pasal 78 ayat (3).
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Ayat (4) Lihat penjelasan Pasal 78 ayat (4).
Pasal 82
(1) Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :
a. mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan,
menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam
jual beli, atau menukar narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana
mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling
lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak
Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
b. mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan,
menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam
jual beli, atau menukar narkotika Golongan II, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling
banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
c. mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan,
menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam
jual beli, atau tukar menukar narkotika Golongan III, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling
banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
(2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didahului
dengan permufakatan jahat, maka terhadap tindak pidana sebagaimana
dimaksud dalam:
a. ayat (1) huruf a, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara
seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan
paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit
Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak
Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
b. ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 18
(delapan belas) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00
(satu milyar rupiah);
c. ayat (1) huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua
belas) tahun dan denda paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus
lima puluh juta rupiah).
(3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :
a. ayat (1) huruf a dilakukan secara terorganisasi, dipidana, dengan
pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara
paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun
dan denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
dan paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
b. ayat (1) huruf b dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan paling banyak
Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);
c. ayat (1) huruf c dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling banyak
Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
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(4) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :
a. ayat (1) huruf a dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling
banyak Rp.7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah);
b. ayat (1) huruf b dilakukan oleh korporasi. dipidana denda paling
banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);
c. ayat (1) huruf c dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling
banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).
Penjelasan:
Pasal 82
Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Lihat penjelasan Pasal 78 ayat (3).
Ayat (4) Lihat penjelasan Pasal 78 ayat (4).
Pasal 83
Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana
narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 78, 79, 80, 81, dan Pasal 82,
diancam dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana
diatur dalam pasal-pasal tersebut.
Penjelasan:
Pasal 83 Cukup jelas.
Pasal 84
Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :
a. menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika
Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak
Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
b. menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika
Golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak
Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
c. menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika
Golongan III untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak
Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
Penjelasan:
Pasal 84 Cukup jelas.
Pasal 85
Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :
a. menggunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
b. menggunakan narkotika Golongan II bagi diri sendiri, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;
c. menggunakan narkotika Golongan III bagi diri sendiri, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
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Penjelasan:
Pasal 85
Yang dimaksud dengan menggunakan narkotika bagi dirinya
sendiri adalah penggunaan narkotika yang dilakukan oleh
seseorang tanpa melalui pengawasan dokter. Dan Jika orang
yang bersangkutan menderita ketergantungan, maka dia harus
menjalani rehabilitasi baik medis maupun sosial, dan
pengobatan serta rehabilitasi bagi yang bersangkutan akan
diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana.
Pasal 86
(1) Orang tua atau wali pecandu yang belum cukup umur sebagaimana
dimaksud dalam pasal 46 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana
dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling
banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).
(2) Pecandu narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan orang
tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1) tidak
dituntut pidana.
Penjelasan:
Pasal 86
Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Terhadap orang tua atau wali pecandu narkotika yang
belum cukup umur dan telah melaporkan tidak dituntut pidana
didasarkan pada pertimbangan bahwa tindakan tersebut
mencerminkan itikad baik sebagai wujud peran serta
masyarakat.
Pasal 87
Barang siapa menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan
kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa, memaksa
dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat,
atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak
pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, 79, 80, 81, 82, 83 dan Pasal
84, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara
paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan
denda paling sedikit Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan paling
banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
Penjelasan:
Pasal 87 Cukup jelas.
Pasal 88
(1) Pecandu narkotika yang telah cukup umur dan dengan sengaja tidak
melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dipidana
dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling
banyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).
(2) Keluarga pecandu narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang
dengan sengaja tidak melaporkan pecandu narkotika tersebut dipidana
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dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling
banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).
Penjelasan:
Pasal 88
Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Yang dimaksud dengan keluarga dalam ayat ini adalah
orang tua atau wali dari pecandu narkotika.
Pasal 89
Pengurus pabrik obat yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp.200.000.000,00
(dua ratus juta rupiah).
Penjelasan:
Pasal 89
Yang dimaksud dengan tidak melaksanakan kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 adalah
pengurus pabrik obat tidak melaksanakan kewajiban untuk
mencantumkan label dan mempublikasikan narkotika di luar
media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah
farmasi.
Pasal 90
Narkotika dan hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana narkotika serta
barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak
pidana narkotika, dirampas untuk negara.
Penjelasan:
Pasal 90
Perampasan narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal ini
didasarkan pada putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap.
Pasal 91
Penjatuhan pidana terhadap segala tindak pidana narkotika dalam Undangundang ini kecuali yang dijatuhi pidana kurungan atau pidana denda tidak
lebih dari Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dapat pula dipidana dengan
pidana tambahan berupa pencabutan hak sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Penjelasan:
Pasal 91
Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku adalah Ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) butir 1, 2,
dan 6 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Pasal 92
Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum menghalang-halangi atau
mempersulit penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan perkara tindak
pidana narkotika di muka sidang pengadilan, dipidana dengan pidana
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penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak
Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
Penjelasan:
Pasal 92 Cukup jelas.
Pasal 93
Nahkhoda atau kapten penerbang yang tanpa hak dan melawan hukum tidak
melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 atau Pasal
252, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan
denda paling banyak Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
Penjelasan:
Pasal 93 Cukup jelas.
Pasal 94
(1) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang secara melawan hukum
tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 693
1

Pasal 24
(1) Narkotika yang diangkut harus disimpan pada kesempatan pertama dalam kemasan
khusus atau di tempat yang aman di dalam kapal dengan disegel oleh nakhoda
dengan disaksikan oleh pengirim.
(2) Nakhoda membuat berita acara tentang muatan narkotika yang diangkut.
(3) Nakhoda, dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam setelah tiba di
pelabuhan tujuan, wajib melaporkan narkotika yang dimuat dalam kapalnya kepada
Kepala Kantor Pabean setempat.
(4) Pembongkaran muatan narkotika dilakukan dalam kesempatan pertama oleh nakhoda
dengan disaksikan oleh Pejabat Bea dan Cukai.
(5) Nakhoda yang mengetahui adanya narkotika di dalam kapal secara tanpa hak, wajib
membuat berita acara, melakukan tindakan-tindakan pengamanan, dan pada
persinggahan pelabuhan pertama segera melaporkan dan menyerahkan narkotika
tersebut kepada pihak yang berwenang.
Penjelasan:
Pasal 24
Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Penentuan batas waktu menyampaikan laporan dimaksud untuk
kepastian hukum dan memperketat pengawasan.
Ayat (4) Cukup jelas.
Ayat (5) Cukup jelas.
2
Pasal 25
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berlaku pula bagi kapten penerbang
untuk pengangkutan udara.
Penjelasan:
Pasal 25 Cukup jelas.
3
Pasal 69
(1) Penyidik yang melakukan penyitaan narkotika, atau yang diduga narkotika, atau yang
mengandung narkotika wajib melakukan penyegelan dan membuat berita acara
penyitaan pada hari penyitaan dilakukan, yang sekurang-kurangnya memuat:
a. nama, jenis, sifat, dan jumlah;
b. keterangan tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penyitaan;
c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai narkotika; dan
d. tanda tangan dan identitas lengkap pejabat penyidik yang melakukan penyitaan.
(2) Dalam hal penyitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Penyidik
Pejabat Pegawai Negeri Sipil, penyidik wajib memberitahukan atau menyerahkan
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barang sitaan tersebut kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
setempat dalam waktu selambat-lambatnya 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam
sejak dilakukan penyitaan dan tembusan berita acaranya disampaikan kepada Kepala
Kejaksaan Negeri setempat, Ketua Pengadilan Negeri setempat, dan pejabat yang
ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.
Dalam hal penyitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Penyidik
Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, penyidik wajib memberitahukan penyitaan
yang dilakukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat dalam waktu selambatlambatnya 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan dan
tembusannya disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dan pejabat
yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.
Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang menerima penyerahan
barang sitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), wajib melakukan penyegelan
dan membuat berita acara yang sekurang-kurangnya memuat :
a. nama, jenis, sifat, dan jumlah;
b. keterangan tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun penyerahan barang sitaan
oleh penyidik;
c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai narkotika; dan
d. identitas lengkap pejabat yang melakukan serah terima barang sitaan.
Untuk keperluan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan,
penyidik menyisihkan sebagian barang sitaan untuk diperiksa atau diteliti di
laboratorium tertentu yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan, dan dilaksanakan
selambat-lambatnya dalam waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak
dilakukan penyitaan.
Penyidik bertanggung jawab atas penyimpanan barang sitaan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengambilan sampel serta
pemeriksaan di laboratorium diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyimpanan narkotika yang
disita ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Penjelasan:
Pasal 69
Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Yang dimaksud dengan memberitahukan adalah Penyidik Pejabat
Pegawai Negeri Sipil memberitahukan kepada Penyidik Pejabat Polisi
Negara Republik Indonesia bahwa telah dilakukan penyitaan narkotika dan
barang tersebut berada pada penyidik sesuai dengan kewenangan yang
diatur dalam Undang-undang bersangkutan.
Yang dimaksud dengan menyerahkan adalah Penyidik Pejabat Pegawai
Negeri Sipil menyerahkan barang sitaan kepada Penyidik Pejabat Polisi
Negara Republik Indonesia.
Yang dimaksud dengan dalam waktu selamat-lambatnya 3 x 24 (tiga kali dua
puluh empat) jam adalah bahwa:
a. surat pemberitahuan dan tembusannya serta tembusan berita acara
penyitaan, sudah diterima pejabat instansi dimaksud yang dibuktikan
dengan tanda terima; atau
b. penyerahan barang sitaan, tembusan berita acara penyitaan, dan
tembusan berita acara penyerahan barang sitaan, sudah diterima
pejabat instansi dimaksud yang dibuktikan dengan tanda terima.
Yang dimaksud dengan 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam adalah 3
(tiga) hari kerja.
Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4) Cukup jelas.
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dan Pasal 714 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam)
bulan atau denda Rp.1.000.000.00 (satu juta rupiah).
(2) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang secara melawan hukum
tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69
dan Pasal 71 dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
Ayat (5) Sebagian barang sitaan yang disisihkan untuk diperiksa atau diteliti
di laboratorium harus dalam keadaan disegel dan penyerahannya kepada
petugas laboratorium dilakukan dengan pembuatan berita acara.
Pemeriksaan di laboratorium dimaksudkan untuk membuktikan kebenaran
bahwa barang yang disita tersebut adalah narkotika.
Ayat (6) Cukup jelas.
Ayat (7) Cukup jelas.
Ayat (8) Cukup jelas.
4

Pasal 71
(1) Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia wajib memusnahkan tanaman
narkotika yang diketemukan selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam sejak
saat diketemukan, setelah sebagian disisihkan untuk kepentingan penyidikan,
penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
(2) Pemusnahan dan penyisihan sebagian tanaman narkotika sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dilakukan dengan pembuatan berita acara yang sekurang-kurangnya
memuat:
a. nama, jenis, sifat, dan jumlah;
b. keterangan tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun diketemukan dan
dilakukan pemusnahan;
c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai tanaman narkotika; dan
d. tanda tangan dan identitas lengkap pelaksana dan pejabat atau pihak-pihak lain
yang menyaksikan pemusnahan.
(3) Bagian narkotika yang tidak dimusnahkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
disimpan oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia untuk
kepentingan pembuktian atau diserahkan kepada Menteri Kesehatan atau pejabat
yang ditunjuk untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dan Pasal 70.
Penjelasan:
Pasal 71
Ayat (1) Tanaman narkotika yang dimaksud dalam ayat ini tidak hanya yang
diketemukan di ladang, juga yang diketemukan di tempat-tempat lain atau
tempat tertentu yang ditanami narkotika, termasuk tanaman narkotika dalam
bentuk lainnya yang ditemukan dalam waktu bersamaan di tempat tersebut.
Ayat (2)
Huruf a. Cukup jelas.
Huruf b. Cukup jelas.
Huruf c. Cukup jelas.
Huruf d. Yang dimaksud dengan pejabat yang menyaksikan Pemusnahan
adalah pejabat yang mewakili unsur Kejaksaan dan Departemen
Kesehatan.
Dalam kondisi tempat tanaman narkotika ditemukan tidak
memungkinkan untuk menghadirkan unsur pejabat tersebut, maka
Pemusnahan di saksikan oleh Pihak lain yaitu Pejabat atau anggota
masyarakat setempat.
Ayat (3) Cukup jelas.
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Penjelasan:
Pasal 94 Cukup jelas.
Pasal 95
Saksi yang memberi keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara
tindak pidana narkotika di muka sidang pengadilan, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak
Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
Penjelasan:
Pasal 95 Cukup jelas.
Pasal 96
Barang siapa dalam jangka waktu 5 (lima) tahun melakukan pengulangan
tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84,
85 dan Pasal 87 pidananya dapat ditambah dengan sepertiga dari pidana
pokok, kecuali yang dipidana dengan pidana mati, seumur hidup atau pidana
penjara 20 (dua puluh) tahun.
Penjelasan:
Pasal 96 Cukup jelas.
Pasal 97
Barang siapa melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 dan Pasal 87, di luar wilayah
Negara Republik Indonesia diberlakukan pula ketentuan Undang-undang
ini.
Penjelasan:
Pasal 97
Yang dimaksud dengan kata barang siapa adalah setiap orang
baik warga negara Republik Indonesia maupun warga negara
asing yang melakukan tindak pidana narkotika di luar wilayah
negara Republik Indonesia dan masuk wilayah negara
Republik Indonesia.
Pasal 98
(1) Terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana narkotika
dan telah menjalani pidananya sebagaimana diatur dalam Undangundang ini, dilakukan pengusiran keluar wilayah Negara Republik
Indonesia.
(2) Warga negara asing yang telah diusir sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) dilarang masuk kembali ke wilayah Negara Republik Indonesia.
(3) Warga negara asing yang pernah melakukan tindak pidana narkotika di
luar negeri, dilarang memasuki wilayah Negara Republik Indonesia.
Penjelasan:
Pasal 98 Cukup jelas.
Pasal 99
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda
paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), bagi:
a. pimpinan rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, sarana
penyimpanan sediaan farmasi milik pemerintah, apotik, dan dokter yang
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mengedarkan narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan
pelayanan kesehatan;
b. pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang menanam, membeli,
menyimpan, atau menguasai tanaman narkotika bukan untuk
kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;
c. pimpinan pabrik obat tertentu yang memproduksi narkotika Golongan I
bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan; atau
d. pimpinan pedagang besar farmasi yang mengedarkan narkotika
Golongan I yang bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu
pengetahuan atau mengedarkan narkotika Golongan II dan III bukan
untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau bukan untuk
kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.
Penjelasan:
Pasal 99 Cukup jelas.
Pasal 100
Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-undang
ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana narkotika, dijatuhkan
pidana kurungan pengganti denda sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Penjelasan:
Pasal 100 Cukup jelas.

