
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa salah

tujuan dari pengaturan narkotika adalah untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk

kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan . Ini menunjukkan

bahwa penggunaan narkotika adalah legal apabila digunakan untuk tujuan yang positif. Namun

dalam perkembangannya, narkotika tidak hanya digunakan untuk tujuan yang positif saja, tetapi

digunakan juga untuk tujuan yang negatif. Bentuk dari penggunaan narkotika untuk tujuan

negatif adalah penyalahgunaan narkotika. Definisi dari penyalahgunaan narkotika sendiri adalah

penggunaan narkotika tanpa hak atau secara melawan hukum1.

Pemerintah melalui Badan Narkotika Nasional (BNN), Kementrian Kesehatan, dan

berbagai pihak telah berupaya memberantas narkoba, baik dikalangan remaja, dewasa, anak usia

sekolah dasar (SD), dan sekolah menengah pertama (SMP). WHO sendiri memberikan definisi

tentang narkotika sebagai berikut “narkotika merupakan suatu zat yang apabila dimasukan

didalam tubuh akan memengaruhi fungsi fisik dan/atau psikologi (kecuali makanan, air, atau

oksigen).”

Pada saat ini penyalagunaan narkotika telah merambah terhadap generasi muda lebih

tepatnya anak. Memelihara kelangsungan hidup anak adalah tanggung jawab orangtua, yang

tidak boleh diabaikan. Pasal 45 undang-undang no 1 tanun 1974 tentang pokok-pokok

perkawinan, menentukan bahwa orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak yang

1 Diana Kusumasari, “Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika”,
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4dc0cc5c25228/penyalahgunaan-narkotika-danprekursor-narkotika,
diakses tanggl 19 Mei 2017.



belum dewasa sampai anak-anak yang bersangkutan dewasa atau dapat berdiri sendiri2.

Sebenarnyalah bahwa keluarga itu memberikan pengaruh yang sangat menentukan pada

pembentukan watak dan kepribadian anak. Keluarga merupakan unik sosial terkecil yang yang

memberikan stempel dan fondasi primer bagi perkembangan anak. Selanjutnya, linkungan alam

sekitar dan sekolahan ikut menentukan nuansa pertumbuhan anak. Baik buruknya struktur

keluarga dan masyarakat memberikan efek yang baik atau yang buruk pada pertumbuhan anak.

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang

merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis,

mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka

menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras,

dan seimbang. Sebagai generasi penerus bangsa pada kenyataan pada saat ini tidak sedikit anak-

anak bangsa terjerumus ke hal-hal yang tidak mendorong mereka tumbuh sebagai anak bangsa

yang berkualitas, salah satu yang menjadi penghambat perkembangan anak yaitu penyalagunaan

narkotika di kalangan anak. Keberadaan anak perlu mendapatkan perhatian, dalam

perkembangannya ke arah dewasa, terkadang melakukan perbuatan yang lepas kontrol, mereka

melakukan perbuatan melawan hukum sehingga dapat merugikan orang lain atau merugikan

dirinya sendiri.

Sebenarnyalah bahwa keluarga itu memberikan pengaruh yang sangat menentukan pada

pembentukan watak dan kepribadian anak. Keluarga merupakan unik sosial terkecil yang yang

memberikan stempel dan fondasi primer bagi perkembangan anak. Selanjutnya, linkungan alam

2 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Bandung, Rafika Aditama, 2014, hlm.1



sekitar dan sekolahan ikut menentukan nuansa pertumbuhan anak. Baik buruknya struktur

keluarga dan masyarakat memberikan efek yang baik atau yang buruk pada pertumbuhan anak3.

Penjara hanya tepat untuk orang dewasa yang melakukan kejahatan. Anak tidak tepat

masuk penjara karena akan mematikan harapan masa depannya. Ia adalah pribadi otonom yang

sedang tumbuh, yang dibutuhkan adalah bantuan dan bimbingan. Peradilan yang tepat untuk

pelaku delinkuensi anak adalah model keadilan restoratif yang bersifat memperbaiki dan

memulihkan hubungan pelaku dan korban sehingga harmoni kehidupan tetap terjaga. Hukuman

maksimal yang boleh mereka terima adalah pendidikan paksa dan hukuman maksimal yang anak

terima dalam kasus penyalagunaan narkotika adalaha rehabilitasi. Model ini akan sungguh-

sungguh terealisasikan apabila, peradilan anak menjadi peradilan sistem peradilan tersendiri

yang bukan menjadi bagian dari sistem peradilan pidana umum. penjatuhan hukuman terhadap

anak memang harus penuh dengan pertimbangan yang matang, disebabkan karena masa depan

anak sangat tergantung dalam putusan hakim.

Restorative Justice atau Keadilan Restoratif adalah penyelesaian konflik dengan cara

memulihkan keretakan yang terjadi akibat perbuatan pelaku, yang dilakukan dengan cara

mengambil kesepakatan sebagai penyelesaian terbaik, dengan melibatkan pelaku, korban dan

keluarga serta masyarakat luas4.

Saat ini Restorative Justice sedang menjadi tren di kalangan aparat penegak hukum,

diantaranya dipergunakan pada perkara pidana anak sebagaimana tercantum dalam Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

3 Kartini Kartono, Psikologi Anak, Bandung, Sumber Sari Indah, 2007, hlm. 224

4 http://pengertian-menurut.blogspot.co.id/2016/02/pengertian-restorative-justice- menurut.html. diakses
pada 27 mei 2017



Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengenai penggunaan Restorative Justice,

sebagaimana tercantum dalam Pasal 5, yang menyebutkan :

(1). Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  wajib  mengutamakan pendekatan       Keadilan

Restoratif.

(2). Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. penyidikan  dan  penuntutan  pidana  Anak  yang dilaksanakan  sesuai  dengan

ketentuan  peraturan perundang-undangan,  kecuali  ditentukan  lain dalam Undang-

Undang ini ;

b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum ;

dan

c. pembinaan,  pembimbingan,  pengawasan, dan/atau  pendampingan  selama  proses

pelaksanaan  pidana  atau  tindakan  dan  setelah menjalani pidana atau tindakan.

(3). Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (2)  huruf  a

dan  huruf  b  wajib diupayakan Diversi5

Meskipun tidak harus mengikuti secara mutlak sebagaimana dalam pengaturan dalam

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, akan tetapi jiwa

dari Undang-Undang tersebut dapat diambil dalam rangka pencegahan dan pembinaan

penyalahguna narkotika pada tahap awal. Bagi penyalahguna narkotika pada tahap awal, yang

dibutuhkan adalah adanya konseling / pembinaan dan juga pengobatan / rahabilitasi sehingga

dapat mengurangi bahkan menghentikan penggunaan narkotika yang dapat merugikan diri

sendiri dan orang lain.

Pengaturan rehabilitasi atas pecandu narkotika menunjukkan adanya kebijakan hukum

pidana yang bertujuan agar penyalahguna dan pecandu narkotika tidak lagi menyalahgunakan

narkotika tersebut. Rehabilitasi merupakan suatu alternatif pemidanaan yang tepat untuk para

pecandu narkotika, yang patut didukung dengan peraturan pelaksanaan yang mengakomodir hak

bagi para penyalahguna dan pecandu narkotika.

5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak



Kunci rehabilitasi narkoba adalah melakukannya secepat mungkin rehabilitasi tersebut.

Untuk itu diperlukan dokter spesialis ketergantungan narkoba dengan bantuan psikiater ataupun

konselor khusus di bidang ini. Sebagaimana pecandu lain, pecandu narkoba seringkali

menyangkal kondisinya dan sulit diminta untuk melakukan rehabilitasi. Biasanya dibutuhkan

intervensi dari keluarga atau teman untuk memotivasi ataupun membuat pengguna narkoba mau

menjalankan rehabilitasi. Penanganan rehabilitasi dikendalikan oleh keluarga dan dokter terkait

agar upaya rehabilitasi dapat berjalan dengan lancar, seperti pengobatan medis dan konselin.

Tujuan hukum pidana adalah melindungi kepentingan masyarakat dan perseorangan dari

tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan suatu pelanggaran oleh seseorang. Dalam konteks

pemidanaan pemikiran aliran klasik sejalan dengan teori absolut atau teori retributif. Menurut

teori ini, pidana ditajuhakan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau

tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada

orang yang melakukan kejahatan. Jadi, dasar pembenar dari pidana terletak pada adanya atau

terjadinya kejahatan itu sendiri. Dengan demikian, dasar hukum dari pidana adalah alam pikiran

untuk pembalasan (vergelding)6.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik akan melakukan kajian dan penelitian

yang berjudul

“PENJATUHAN HUKUMAN REHABILITASI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU

TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA”

(Studi Putusan Nomor 06/Pid.Sus-Anak/2015/PN Kph)

6 Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Jakarta Timur, Sinar Grafika, hlm 15



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, penulis merumuskan

perumusan masalah yang akan dibahas adalah bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam

memberikan Rehabilitasi terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika dalam putusan

Nomor 06/Pid.Sus-Anak/2015/PN Kph.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam mengadili

anak sebagai pelaku tindak pidana Narkotika dalam putusan Nomor 06/Pid.Sus-Anak/2015/PN

Kph.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis, secara

praktis maupun bagi penulis sebagai berikut.

a. Secara Teoritis

Secara Teoritis diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya ilmu

hukum pidana mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika kepada masyarkat

secara umum dan secara khusus bagi pembaca untuk mengetahui dasar pertimbangan

hakim dalam mengadili anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika.

b. Secara Praktis

Skripsi ini juga diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan bagi masyarakat secara

umum serta memberikan kontribusi kepada aparat penegakan hukum seperti Polis, Jaksa,

Hakim, dan Pengacara untuk menegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan

narkotika khususnya anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika.

c. Manfaat bagi Penulis



Dalam penelitian ini memberikan manfaat bagi penulis sebagai penambah ilmu

pengetahuan khususnya Anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A.Uraian Teoritis Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian perbuatan pidana telah banyak dikemukakan oleh para ahli hukum pidana.

Antara satu pengertian perbuatan pidana dengan pengertian perbuatan pidana yang lain secara

umum terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang memisahkan secara tegas antara

perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana. Secara teoritis terdapat beberapa jenis

perbuatan pidana. Perbuatan pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan

pelanggaran. Kejahatan adalah rechdelicten, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan

tentang keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau

tidak7. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-

benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan.

Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai

perbuatan pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai delik.

Perbuatan pidana juga dibedakan atas perbuatan pidana formil dan perbuatan materil.

Yang pertama adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang

dilarang. Perbuatan pidana formil adalah perbutan pidana yang telah dianggap selesai dengan

telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undang-undang, tanpa mempersoalkan

7 Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Jakarta Timur, Sinar Grafika,hlm 101



akibatnya, Seperti yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP. Sedangkan perbuatan pidana materil

adalah perbuatan pidana yang perumusannya ditik beratkan pada akibat yang dilarang. Perbuatan

pidana ini baru dianggap telah terjadi atu dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu

telah terjadi jenis perbuatan ini mempersyaratkan  terjadinya akibat untuk selesainya perbuatan

seperti dalam pasal 338 tentang pembunuhan8.

Pengertian tindak pidana menurut Simons didefinisikan sebagai suatu perbuatan

(handeling) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum

(onrechtmatig) dilakukan dengan kesalahan (schuld) oleh seseorang yang mampu bertanggung

jawab.9 Perbuatan pidana menurut marshall mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah

perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat

dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.10 Moeljatno mengatakan bahwa perbuatan

pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana yang disertai

ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar perbuatan

tersebut.11

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, sebagai berikut:

a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan
yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian
tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran“ itu bukan hanya merupakan dasar
bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga
merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara
keseluruhan.

b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (formeel Delicten)
dan tindak pidana materil (Materiil Delicten). Tindak pidana formil adalah tindak pidana
yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan
tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak Pidana materil inti
larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang
menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.

8 Ibid.
9 Roni Wiyanto, Asas-asas Hukum Pidana Indonesia,Bandung,Mandar Maju, 2016 hlm 160
10 Mahdrus Ali, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta, 1994, hlm 89
11 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta, Edisi Revisi,Rineka Cipta,2008, hlm 59



c. Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (dolus
delicten) dan tindak pidana tidak sengaja (culpose delicten). Contoh tindak pidana
kesengajaan (dolus) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 338
KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain,
Pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (culpa)
orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang
menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan
Pasal 360 KUHP.

d. Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut
perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya
gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan
(Pasal 378 KUHP). Tindak Pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak
murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau
tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya
diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 KUHP. Tindak Pidana tidak murni adalah tindak
pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak
aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukandengan tidak
berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga
anak tersebut meninggal12.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dasar utama dalam hukum pidana adalah adanya suatu tindak pidana yang memeberikan

tentang sesuatu perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang, dimana

perbuatannya dapat dijatuhi pidana. Apabila perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur

sebagaiman yang dirumuskan maka perbuatan itu disebut tindak pidana. Dan apabila salah satu

unsur tidak terpenuhi, maka proses penuntutan yang dimajukan oleh penuntut umum kepada

hakim agar diadili tidak dilanjutkan atau batal demi hukum.

Suatu perbuatan dapat disebut sebagai tindak pidana, maka perbuatan tersebut harus

memenuhi 5 unsur sebagai berikut13 :

a. Harus ada suatu kelakuan (gedraging).

b. Kelakuan tersebut harus sesuai dengan uraian undang-undang (wetterlijke omschrijiving).

c. Perbuatan itu adalah perbuatan tanpa hak (melawan hukum).

12 Andi Hamzah. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Jakarta, Ghalia Indonesian ,2001. hlm.
25-27
13 Roni Wiyanto,Op.Cit, hlm 165



d. Perbuatan itu dapat diberatkan (dipertanggungjawabkan) kepada pelaku.

e. Kelakuan itu diancam dengan pidana.

Ditinjau dari sifat unsurnya (bestandein), pada umumnya unsur-unsur tindak pidana dapat

dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

a. Unsur subyektif
Unsur subyektif adalah unsur adalah unsur-unsur yang berasal dari sipelaku (dader) tindak
pidana. Unsur-unsur subyektif ini pada dasarnya merupaka hal-hal atau keadaan yang dapat
ditemukan didalam diri sipelaku termasuk didalam kategori ini adalah keadaan jiwa atau batin
sipelaku. Dalam praktek, tidak ada kesamaan pendapat dari beberapa ahli didalam
menjabarkan unsur-unsur tindak pidana yang terdapat diluar diri sipelaku.

Satochid kartanegara menjabarkan unsur subgektif dengan membedakan menjadi 2 macam,
sebagai berikut :
(1). Taorekeningwatbaarheit (kemampuan bertanggung jawab)
(2). Scuhld (kesalahan)

Leden marpaung mengemukakan asas hukum pidana menyatakan bahwa pendapat “tidak ada
hukuman kalau tidak ada kesalahan” (An act does not make a person quality unsless the mind
is quality oractus non facit reum nisi mens sit rea). Kesalahan yang dimaksud adalah
kesalahan yang dilakukan oleh kesengajaan (intentetion/opzet/culpa). Dan kealpaan
(negligence or scuhld). Unsur kealpaan (culpa) ini merupakan bentuk kesalahan yang lebih
ringan dari kesengajaan, dimana kealpaan meliputi dua bentuk, yaitu : tidak berhati-hati dan
dapat menduga akibat perbuatan itu.

Menurut Lamintang bahwa unsur-unsur subgektif dari tindak pidana akan meliputi, sebagai
berikut :
(1).   Kesengajaaan atau ketidaksengajaan (dolus/culpa).
(2). Maksud (voornemen) pada suatu percobaan (poging) seperti apa yang dimaksud dalam

pasal 53 ayat 1 KUHP
(3). Macam-macam maksud (oogmerk) misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian,

penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
(4). Merencanakan terlebih dahulu (voorbedachte raad) misalnya kejahatan pembunuhan

menurut pasal 340 KUHP.
(5). Perasaan takut (vress) misalnya rumusan tidan pidana pasal 360 KUHP.

Unsur-unsur subyektif akan meliputi unsur-unsur sebagai berikut:
(1). Kemampuan bertanggung jawab (Taorekeningwatbaarheit)
(2). Kesalahan (Schuld) yang terdiri dari :

(a). Kesengajaan ( dolus)
(b). Kealpaan (culpa)

b. Unsur Obyektif



Unsur obyektif adalah unsur-unsur yang berasal dari luar diri si pelakusebagaimana
halnya unsur subyektif, beberapa ahli pun didalam menjabarkan unsur-unsur yang
terdapat diluar diri sipelaku berbeda-beda.
Lamintang merincitiga bentuk unsur obyektif dari tindak pidana, sebagai berikut :
(1). Jika melanggar hukum (wederrechtelijkheid)
(2). Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai keadaan pegawai negeri didalam
kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP, atau keadaan sebagai pengurus atau
komisaris dari suatu perseroan terbatas didalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP.
(3). Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu
kenyataan sebagai akibat.

Sedangkan Satochid kartanegara mengemukakan bahwa unsur obyektif mengatakan
unsur yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang, yang berupa :
(1). Suatu tindakan
(2). Suatu akibat dan
(3). Keadaan (omstandigheid)

Sedangkan Leden Marpaung mengemukakan bahwa unsur-unsur obyektif sebagai berikut
:
(1). Perbuatan manusia berupa :

(a). Ach, yakni perbuatan aktiv atau perbuatan psitif.
(b). Omision, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif.

(2). Akibat (result) perbuatan manusia, yakni perbuatan tersebut membahayakan atau
merusak, bahkan menghilangkan kepentingan kepentingan yang dipertahankan demi
hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan sebagainya.
(3). Keadaan-keadaan (circumstances), yang umumnya berupa :

(a). Keadaan-keadaan perbuatan yang dilakukan.
(b). Keadaan-keadaan setelah perbuatan dilakukan.

(4). Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum. Sifat dapat dihukum berkenaan
dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Sedangkan sifat
melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni
berkenaan dengan larangan atau perintah.14

B. Uraian Teoritis Tentang Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Napza adalah singkatan dari narkotika alkohol psikotropika dan zak adiktif lainnya.

Napza ini kadang kala disebut dengan istilah “NARKOBA” singkatan dari narkotika dan obat

berbahaya. Napza maupun NARKOBA dua istilah yang sering dipergunjingkan orang dan

menyerang masyarakat kita terutama generasi mudanya.

14 Ibid



Narkotika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu Narkoum, yang berarti

membuat lumpuh atau mati rasa. Pada dasarnya narkotika memiliki khasiat dan manfaat

digunakan dalam bidang kedokteran, kesehatan dan pengobatan kesehatan dan pengobatan serta

berguna bagi penelitan perkembangan, ilmu pengetahuan farmasi atau farmakologi itu sendiri.

Sedangkan dalam bahasa inggris narkotic lebih mengarah ke obat yang membuat penggunannya

kecanduan15. Sedangkan Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan

narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang

menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku pemakai. Dalam undang-

undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, Pengertian narkotika adalah zat atau obat yang

berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai

menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam

kedalam golongan-golongan sebagaiman terlampir dalam undang-undang ini.

Jenis-jenis Narkotika terbagi menjadi 3 golongan yaitu

a. Narkotika golongan I
Narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan
tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan
ketergantungan.
Contoh :
(1). Ganja
(2). Heroin
(3). Kokain
(4). Opium

b. Narkotika golongan II
Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat
digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta
mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
Contoh :
(1). Morfina
(2). Pentanin

15 Julianan Lisa, Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa,Yogyakarta, Nuha Medika. 2013, Hlm 43



(3). Petidin dan turunanya

c.  Narkotika golongan III
Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau
tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan
mengakibatkan ketergantungan.
Contoh :
(1). Kodein dan turunanya
(2). Metadon
(3). Naltredon16

2. Tindak Pidana Narkotika dan Unsur-unsurnya

Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148

Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak

disebutkan dengan tegas dalam Undang-undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di

dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangksikan lagi bahwa semua tindak

pidana di dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkotika

hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar

kepentingankepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang

ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa

manusia17.

Pelaku Tindak Pidana Narkotika dapat dikenakan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009

tentang Narkotika terutama Golongan I, hal ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

a. Sebagai pengguna. (Pasal 111 ayat 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

16 Ibid
17 Supramono, G. Hukum Narkotika Indonesia.Djambatan, Jakarta, 2001, hal 7



lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan

ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

b. Sebagai pengedar. (Pasal 114 ayat 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 I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana

penjara palingsingkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana

denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

c. Sebagai produsen. (pasal 113 ayat 1)

Setiap orang yang 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 Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

d. Sebagai pengantar. (pasal 115 ayat 1)

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut,

atau mentransito narkotika golongan 1, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4

(empat) tahun, paling lama 12 (du belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.

800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) atau paling banyak 8.000.000.000,00

(delapan milyar rupiah)



3. Penyebab Penyalahgunaan Narkotika

Mekanisme terjadinya penyalahgunaan dan ketergantungan Narkotika dapat diterangkan

dengan tiga pendekatan yaitu orgonobilogik, psikodinamik, dan psikososial. Ketiga pendekatan

tersebut diatas tidak berdiri sendiri melainkan saling berkaitan satu dengan yang lain.

a. Orgonobilogik
Dari sudut pandang orgonobilogik (susunan saraf pusat/otak) mekanisme adiksi
(ketagihan) hingga dependensi (ketergantungan) Napza dikenal dengan dua istilah yaitu
gangguan mental organik atau sindrom otak organik, yaitu kegaduh kegelisahan dalam
fungsi kognitif (alam pikiran), efektif (alam perasaan/emosi) dan psikomotor (perilaku),
yang disebabkan oleh efek langsung dari Napza terhadap susunan saraf pusat (otak)

b. Psikodinamik
Bahwa seseorang yang terlibat penyalahgunaan Napza dan sampai ketergantungan
apabila pada orang itu sudah ada faktor Predisposisi yaitu faktor yang membuat
seseorang cenderung menyalahgunakan Napza, selain itu faktor kontribusi dan faktor
pencetus juga merupakan faktor penyalahgunaan Napza.
(1) Faktor Predisposisi

Seseorang dengan gangguan kepribadian (antisosial) mengalami gangguan
kepribadian itu yang ditandai dengan perasaan tidak puas dengan dampak perilakunya
terhadap orang lain, selain itu yang bersangkutan tidak mampu untuk bekomunikasi
secara wajar dan efektif dirumah, disekolah, atau tempat kerja dan dalam pergaulan
sosial. Keluahan lain sebagai gambaran  penyerta adalah gangguan kejiwaan berupa
kecemasan atau depresi. Untuk mengantisipasi ketidakmampuan  berfungsi secara
wajar dan menghilangkan kecemasan dan depresinya itu, maka orang cenderung
mengguanakan Napza.

(2) Faktor Kontribusi
Seseoran yang berada dalam keluarga yang tidak baik (disfungsi keluarga) akan
merasa tertekan, dan ketertekanannya itu dapat merupakan faktor penyerta terlibat
penyalahgunaan narkotika.
Kondisi keluarga yang tidak baik atau disfungsi keluarga yang dimaksud adalah
sebagai berikut :
(a). Keluarga tidak utuh.
(b). Kesibukan orangtua
(c). Hubungan interpersona dalam keluarga.

(3) Faktor pencetus
Penelitian yang dilakukan oleh Hawari (1990) menyebutkan bahwa pengaruh teman
sebaya mempunyai andil 81,3% bagi seseorang terlibat penyalahgunaan Napza,
sedangkan ketersedianya dan mudahnya Napza diperoleh (easy availability)
mempunyai andil 88% bagi seseorang terlibat penyalahgunaan Napza.
Interaksi ketiga faktor diatas yaitu predisposisi dengan kontribusi dan dengan
pencetus mengakibatkan seseorang mempunyai resiko lebih besar terlibat
penyalahgunaan Napza.

c. Psikososial



Penyalahgunaan Napza adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang. ari sudut pandang
psikososial perilaku menyimpang ini terjadi akibat negatif dari interaksi 3 kutub sosial
yang tidak kondusif (tidak mendukung kearah positif) yaitu :
(1). Keluarga.
(2). Sekolah/Kampus.
(3). dan Masyarakat18.

Kajian teoritik tentang penyebab anak melakukan tindak pidana narkotika memberikan

kajian sebagai berikut :

a. Yang ingin mengalami (the experience seekrs), menciptakan pengalaman yang baru

yang sensasional agar menarik perhatian orangtuanya bahwa ia sedang mengalami

keruwetan hidup. Menunjukan rasa kesetiakawanan yang mendorong rasa ingin tahu,

mencoba, meniru, ataupun rasa ingin mengalami bagaimana rasanya akibat dan

pengaruh yang ditimbulkan oleh narkotika.

b.  Yang ingin menjauhi realitas (the oblivion seekers), yaitu mereka yang mengalami

kegagalan dalam realitas hidupnya, penuh tekanan, merasa kesepian, kebosanan,

kegelisahan, dan berbagai kesulitan yang sulit diatasi. Untuk menghilangkan masalah-

masalah tersebut mereka mencari pelampiasan pada dunia khayal yaitu dengan

menggunakan narkotika19.

Juliani Lisa FR, berpendapat bahwa penyebab penyalahgunaan Napza, Penyalahgunaan

Napza ada beberapa faktor yaitu :

a. Lingkungan sosial
(1) Dimasa remaja seseorang rajin mempunyai rasa ingin tahu lalu mencobanya. Misalnya

dengan mengenal narkotika, psikotropika maupun minuman keras atau bahan berbahaya
lainya.

(2) Adnya kesempatan : karena orangtua sibuk dengan  kegiatannya masing-masing,
mungkin juga karena kurangnya rasa kasih sayang dari keluarga ataupun karena akibat
dari broken home.

18 H.Dadang Hawari, Penyalahgunaan & Ketergantungan Napza, FKUI, jakarta 2002 hlm 17.s.d 30
19 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, Bandung, Refika Aditama, 2014,

hlm 125



(3) Sarana dan prasaran : karena orangtua berlebihan memberikan fasilitas dan uang yang
berlebihan, merupakan sebuah pemicu untuk menyalahgunakan uang tersebut untuk
membeli narkotika guna memuaskan rasa keingintahua.

b. Kepribadian
(1) Rendah diri : perasaan rendah diri didalam pergaulan dimasyarakat ataupun

dilingkungan sekolah, kerja dan sebagainya, mereka mengatasi masalah tersebut dengan
cara menyalahgunkan narkotika, psikotropika, maupun minuman keras yang dilakukan
untuk menutupi kekurangan mereka tersebut sehingga mereka memperoleh apa yang
diinginkan seperti lebih aktiv dan berani.

(2) Emosional dan mental : pada masa-masa ini biasanya mereka ingin lepas dari segala
aturan-aturan dari orangtua mereka. Dan akhirnya sebagai tempat pelarian dengan
menggunakan narkotika, psikotropika dan minuman keras lainnya. Lemahnya mental
seseorang akan lebih mudah dipengaruhi oleh perbuatan-perbuatan negatif yang
akhirnya menjurus kearah penggunaan narkotika, psikotropika, dan dan minuman keras
lainnya20.

C. Uraian Teoritis Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Pengertian anak secara umum adalah seseorang lelaki atau perempuan yang belum

dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Berbicara mengenai anak adalah sanget penting

karena anak merupakan potensi manusia hari mendatang, dialah yang berperan menentukan

sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang21. Anak Adalah setiap

orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak,

kedewasaan yang telah diperoleh sebelumnya.22

a. Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak :

(1). Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak

yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas)

tahun yang diduga melakukan tindak pidana. (Pasal 1 ayat 3).

20 Julianan Lisa, Loc.Cit
21 Wagiati Soetjodno, Hukum Pidana Anak ,Bandung, Refika Aditama, 2006, hlm 5
22 H.R.Abdussalam,Hukum Perlindungan Anak, Jakarta, Restu Agung, 2007, hlm 5



(2). Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban

adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami

penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak

pidana. (Pasal 1 ayat 4).

(3). Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah

anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan

keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang

pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya

sendiri. (Pasal 1 ayat 5).

b. Konvensi Hak-hak Anak oleh PBB (Convention On The Right The Child) 20 November

1989.

Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan yang

berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal

c. Undang-undang Nomor 39 thn 1999 tentang HAM

Pasal 1 ayat 5, “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas)

tahun danbelum menikah, terrnasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal

tersebut adalah demi kepentingannya.

2. Sistem Peradilan Anak

Sebagai mana diatur dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 1 ayat 1

adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai

tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. yang

berkonflik dengan hukum,anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi

tindak pidana. Dalam surat edaran Mahkamah Agung no 3 tahun 1959, tentang saran untuk



memeriksa perkara pidana dengan pintu tertutup, Anak-anak yang menjadi terdakwa tanggal 15

februari 1959 jo. Peraturan Menteri Kehakiman No. M06.UM.06 Tahun 1983, Tentang Tata

Tertib sidang anak jo. Surat edaran Mahkamah Agung no 6 Tahun 1987, Tentang Tata Tertib

sidang anak, Tanggal 17 November 1987. Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan

peraturan Menteri Kehakiman tersebut, diharapkan agar sistem peradilan anak di Indonesia dapat

dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

a. Sidang dilaksanakan dengan cara tertutup dan pembacaan putusan dilaksanakan terbuka
untuk umum jo. pasal 153 ayat 3 KUHAP.

b. Penyidik, Penuntut umum, Hakim, dan Penasihat hukum dalam melaksanakan fungsinya
sebagai penegak hukum tidak menggumakan pakaian dinas atau bertoga.

c. Sidang dipimpin oleh hakim tunggal, kecuali dalam hal ditentukan.
d. Hakim yang mengadili anak adalah hakim khusus diutamakan hakim wanita yang memiliki

pengetahuan masalah kejiwaan anak.
e. Sidang diadakan pada hari khusus.
f. Selama dalam persidangan anak harus didampingi oleh orang tua.
g. Tidak boleh diliput oleh wartawan.
h. Sebelum dibacakan tuntutan jaksa dan outusan hakim, terlebih dahulu dibakan oleh

petugas sosial, (sosial worker) yang ditugaskan oleh pengadilan untuk meneliti perilaku
dan kondisi anak tersebut23.

Hal-hal penting yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak nomor 11

tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak :

a. Pengertian Anak dibawah Umur

Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefenisikan anak di bawah umur

sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, dan

membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori, yaitu :

(1). Anak yang menjadi pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 3)

(2). Anak yang menjadi korban tindak pidana (Anak Korban) (Pasal 1 angka 4) dan

(3). Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Anak Saksi) (Pasal 1 angka 5)

b. Penjatuhan Sanksi

23 Bunadi Hidayat, Pemidanaan Anak di Bawah Umur, Bandung, Alumni, 2014 hlm 22



Menurut Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, seorang pelaku tindak pidana

anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan, bagi pelaku tindak pidana yang

berumur di bawah 14 tahun (Pasal 69 ayat 2) dan Pidana, bagi pelaku tindak pidana yang

berumur 15 tahun ke atas.

(1) Sanksi Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi (Pasal 82)

(a). Pengembalian kepada orang tua/Wali,

(b). Penyerahan kepada seseorang,

(c). Perawatan di rumah sakit jiwa,

(d). Perawatan di LPKS,

(e). Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh

pemerintah atau badan swasta,

(f). Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau,

(g). Perbaikan akibat tindak pidana.

(2). Sanksi Pidana

Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak terbagi

atas Pidana Pokok dan Pidana Tambahan (Pasal 71):

Pidana Pokok terdiri atas:

(a). Pidana peringatan

(b). Pidana dengan syarat, yang terdiri atas:

(c). pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan

(d). Pelatihan kerja

(e). Pembinaan dalam lembaga

(f). Penjara.



Pidana Tambahan terdiri dari

(a). Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau

(b). Pemenuhan kewajiban adat.

c. Penahanan

Pasal 32 ayat (2) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa

penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat anak telah berumur 14

(empat belas) tahun, atau diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara

tujuh tahun atau lebih. Jika masa penahanan sebagaimana yang disebutkan di atas telah

berakhir, anak wajib dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

d. Pemeriksaan Terhadap Anak Sebagai Saksi atau Anak Korban

Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini memberikan kemudahan bagi anak saksi

atau anak korban dalam memberikan keterangan di pengadilan. Saksi/korban yang tidak

dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan dengan alasan

apapun dapat memberikan keterangan di luar sidang pengadilan melalui perekaman

elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan setempat, dengan dihadiri

oleh Penyidik atau Penuntut Umum, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya

yang terlibat dalam perkara tersebut. Anak saksi/korban juga diperbolehkan memberikan

keterangan melalui pemeriksaan jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi

audiovisual. Pada saat memberikan keterangan dengan cara ini, anak harus didampingi

oleh orang tua/Wali, Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya (Pasal 58 ayat

3).

e. Hak Mendapatkan Bantuan Hukum



Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak memperbolehkan anak yang terlibat dalam

tindak pidana untuk mendapatkan bantuan hukum tanpa mempermasalahkan jenis tindak

pidana telah dilakukan. Anak berhak mendapatkan bantuan hukum di setiap tahapan

pemeriksaan, baik dalam tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun tahap

pemeriksaan di pengadilan (Pasal 23). Anak Saksi/Anak Korban wajib didampingi oleh

orang tua/Wali, orang yang dipercaya oleh anak, atau pekerja sosial dalam setiap tahapan

pemeriksaan. Akan tetapi, jika orang tua dari anak tersebut adalah pelaku tindak pidana,

maka orang tua/Walinya tidak wajib mendampingi (Pasal 23 Ayat 3).

f. Lembaga Pemasyarakatan

Dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang belum

selesai menjalani pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (“LPKA”) dan telah

mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan

pemuda. Pengaturan tersebut tidak ada dalam Pasal 61 UU Pengadilan Anak. Walaupun

demikian, baik Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang

Pengadilan Anak sama-sama mengatur bahwa penempatan anak di Lembaga

Pemasyarakatan dilakukan dengan menyediakan blok tertentu bagi mereka yang telah

mencapai umur 18 (delapan belas) tahun sampai 21 (dua puluh satu) tahun (Penjelasan

Pasal 86 ayat 2 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Penjelasan Pasal 61

ayat 2 Undang-undang Pengadilan Anak).

3. Jenis-jenis Pidana Terhadap Anak

Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak terbagi

atas Pidana Pokok dan Pidana Tambahan (Pasal 71 UU SPPA):

Pidana Pokok terdiri atas:



(a). Pidana peringatan

(b). Pidana dengan syarat, yang terdiri atas:

(c). pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan

(d). Pelatihan kerja

(e). Pembinaan dalam lembaga

(f). Penjara.

Pidana Tambahan terdiri dari

(a). Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau

(b). Pemenuhan kewajiban adat.

Perbedaan hukuman antara orang dewasa dengan anak-anak adalah tidak adanya hukuman

mati bagi anak-anak. Anak yang Berkonflik dengan hukum tidak bisa dijatuhi pidana mati

maupun penjara seumur hidup. Jika tindak pindak yang dilakukan anak merupakan tindak pidana

yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah

pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada

Anak paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

Kemudian terkait ancaman pidana minimum, minimum khusus pidana penjara tidak berlaku

terhadap anak.

D. Uraian Teoritis Tentang Pemidanaan

1. Definisi Pidana dan Pemidanaan

Pidana berasal dari kata straf (Belanda), yang pada dasarnya dapat diartikan sebagai

suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah

terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.



Berikut ini adalah pandangan para ahli yang sekiranya dapat mewakilidari sekian banyak

definisi hukum pidana yang ada diantaranya, sebagai berikut :

a. Simons
Menurut Simons, hukum pidana dibedakan menjadi 2 bagian yaitu hukum pidana dalam
arti Obyektif dan Subyektif
(1). Hukum pidana dalam arti subyektif adalah keseluruhan dari larangan-larangan dan

keharusan-keharusan yang atas pelanggarannya oleh negara atau suatu masyarakat
hukum umum lainnya telah dikaitkan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus
berupa hukuman, dan keseluruhan dari peraturan-peratuaran dan syarat-syarat
mengenai akibat hukum hukum itu diatur serta keseluruhan dari peraturan-peraturan
yang mengatur masalah penjatuhan dan pelaksanaan dari hukuman itu sendiri.

(2). Sedangkan hukum pidana dalam arti subjektif dibedakan menjadi dua bagian yaitu :
(a). Hak dari negara dan alat-alat keseluruhannya untuk menghukum, yakni hak yang

telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum
pidana dalam arti objektif. Pengertian hukum pidana dalam arti yang demikan
merupakan peraturan-peraturan yang bertujuan membatasi kekuasaan dari negara
untuk menghukum.

(b). Hak dari negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturannya dan
hukuman. Pengertian hukum pidana dalam arti subyektif yang demikian juga
disebut sebagai ius puniendi.24

b. Moeljatno
Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang
mendakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :
(1). Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang,

dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa
yang melanggar larangan tersebut.

(2). menentukan kapan dan dalam hal-hal apa mereka yang telah melanggar larangan-
larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidan sebagai mana yang telah diancamkan.

(3). menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila
ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut25.

c. Van Bemmelen
Secara eksplisit mengartikan hukum pidana dalam dua hal, yaitu hukum pidana materil dan
hukum pidana formil. Menurutnya, hukum pidana materil terjadi atas tindak pidana yang
disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterangkan terhadap perbuatan itu, dan
pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Sedangangkan hukum pidana formal
adalah mengatur cara acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tatatertib yang
harus diperhatikan pada kesempatan itu. Pengertian Van Bemmelen ini agak sama dengan
pengertian hukum pidana yang dikemukakan Moeljatno, yaitu dalam kategori hukum
pidana materil dan hukum pidana formil.26

24 Roni Wijayanto, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Op.Cit
25 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana,Op.Cit
26 Mahdrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana,Loc.Cit



Pengertian Pemidanaan atau penerapan sanksi pidana (straff) sering dipandang sebagai

ultimum remidium atau senjata terakhir didalam menanggulangi kejahatan. Pandangan yang

demikian tidak selalu benar untuk menciptakan ketertiban hidup dalam masyarakat atau segala

senjata ampuh untuk mencegah atau menggulangi kejahatan. Selain itu, pemidanaan tidak hanya

ditunjukan menciptakan efek jera bagi pelaku tindak pidana, melainkan masih terdapat

persoalan-persoalan lain baik ditinjau dari aspek pidana maupun tujuan pemidanaan27.

Persoalan dalam menjatuhkan pidana pada dasarnya dapat ditinjau dari dua arti, sebagai

berikut :

a. Dalam arti umum ialah menyangkut pembentukan undang-undang, ialah yang menetapkan

stelsel sanksi hukum pidana (pemberian pidana In abstracto)

b. dalam arti kongkrit ialah yang menyangkut berbagai badan atau jawaban yang kesemuanya

mendukung dan melaksanakan stelses hukum pidana itu.28

Pemberian pidana dalam arti umum itu merupakan bidang pembentuk dari undang-

undang sesuai asas legalitas atau nullum crimen, nullum poena, sine praevia lage poenale,yaitu

untuk mengenakan pidana diperlukan adanya undang-undang pidana sebagai dahulu. Jadi, yang

menentukan pidananya adalah pembentuk undang-undang perbuatan mana yang dikenakan

pidana, sehingga tidak hanya mengenai crimen atau deliknya.

2. Jenis-Jenis Pemidanaan

Negara Indonesia adalah negara berdasarkan asas hukum (rechstaat), yaitu suatu sistem

yang menggap hukum mempunyai kekuasaan tertinggi didalam penyelenggaraan aspek

kehidupan. Istilah yang demikian juga dikenal sebagai sistem kedaulatan hukum atau supermasi

hukum, dimana salah satu asas terpenting dalam penegakan hukum pidana adalah asas praduga

27 Roni Wijayanto, Op.Cit hlm 110
28 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2008 hlm 15



tak bersalah (presumtion of innocence). Pidana sebagai reaksi karena dilanggarnya delik yang

dijatuhkan oleh hakim melalui sidang dimuka pengadilan melalu beracara pidana, apabila

terbukti seseorang nyata-nyata melakukan pelanggaran delik, maka dirinya dujatuhkan delik

pidana sesuai jenis dan ukuran pidananya yang telah ditentukan oleh hukum pidana. Sebaliknya

juga tidak terbukti maka akan dibebaskan29.

Dalam Kitab undang-undang hukum pidana jenis-jenis sanksi pidana terdapat dalam buku

I bab II pasal 10 membedakan sanksi-sanksi pidana menjadi dua klasifikasi, yaitu pidana pokok

dan pidana tambahan. Kedua klasifikasi sanksi pidan tersebut menjadi pedoman bagi hakim

untuk menjatuhkan jenis pidana terhadap terdakwa yang terbukti bersalah melanggar delik30.

Adapun sanksi pidana menurut pasal 10 KUHP sebagai berikut :

a. Pidana pokok meliputi :

(1). Pidana mati

(2). Pidana penjara

(3). Pidana kurungan

(4). Denda

(5). Pidana tutupan (berdasarkan undang-undang nomor 20 tahun 1946)

b. Pidana tambahan meliputi :

(1). Pencabutan beberapa hak tertentu

(2). Perampasan beberapa barang tertentu

(3). Pengumuman putusan hakim

29 Roni Wijayanto, Op.Cit hlm 118
30 Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta 2014, hlm 10



Jenis-jenis hukuman menurut Rancangan Undang-Undang KUHP Tahun 2012 dalam

pasal 65 s.d 67 menjatuhkan hukuman pidana bagi yang melanggar delik, sanksi pidana dalam

Rancangan Undang-undang KUHP sebagai berikut :

Pasal 65

a. pidana pokok :

(1). Pidana penjara

(2). Pidana tutupan

(3). Pidana pengawasan dan

(4). Pidana kerja sosial

b. sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 menentukan berat ringannya pidana.

Pasal 66

Pidana mati meliputi pidana pokok yang bersifat khusus yang selalu diancamkan secara

otomatis.

Pasal 67

a. pidana tambahan terdiri atas :

(1). Pencabutan hak-hak tertentu

(2). Perampasan barang tertentu atau tagihan

(3). Pengumuman putusan hakim

(4). Pembayaran ganti kerugianm dan,

(5). Pemenuhan adat setempat/kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat.

3. Tujuan Pemidanaan

Sanksi pidana merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mencapai tujuan hukum

pidana. Pemberian sanksi pidana sebenarnya telah menjadi persoalan dan pemikiran dikalangan



para ahli didalam mencari-cari alasan dan syarat-syarat seseorang dapat dijatuhi pidana. Dalam

hal ini dikenal tiga teori mengenai alasan pembenar dan syarat pemidanaan, yaitu teori absolut,

teori relatif, dan teori gabungan.

a. Teori Absolut (Vergeldingstheorieen)
Teori Absolut (Vergeldingstheorieen)mulai berkembang pada akhir abad ke 18. Menurut
teori ini penjatuhan pidana harus ditemukan pada kejahatan itu sendiri, artinya hanyalah
orang-orang yang melakukan kejahatan yang mutlak dipidana, karena didalam kejahatan
terdapat kesalahan yang dibalas atau ditebus dengan pidana. Dalam teori ini, menghendaki
hukuman yang setimpal dengan perbuatan jahat yang dilakukan oleh si pembuat, kejahatan
dipandang sebagai penyebab timbulnya penderitaan orang lain, sehingga sipembuat juga
pantas mengalami penderitaan sesuai dengan perbuatannya yang membuat penderitaan
orang lain. Dengan perkataan lain, penderitaan harus dibalas dengan penderitaan (leed met
leet vergelding worden). Jadi, teori absolut memandang pemidanaan sebagai pembalasan
kepada seseorang yang menyebabkan orang lain menderita, sebagaimana pepatah kuno
(Utang nyawa dibayar dengan nyawa)

b. Teori Relatif (Doeltheorieen)
Pemidanaan menurut teori relatif atau Doeltheorieen adalah bukan ditunjukan sebagai
pembalasan, melaikan untuk mencapai suatu tujuan atau maksud dari pemidanaan itu,
sehingga teori ini dikenal sebagai teori tujuan. Jadi, tujuan pemidanaan adalah
kemanfaatan, yaitu : selain untuk mencegah timbulnya kejahatan dan memperbaiki
ketidakpuasan masyarakat, juga ditunjukan untuk memperbaiki pribadi sipejahat. Jadi teori
ini menitipberatkan nilai kemanfaatan dari pada pemidanaan (mut van de straf).

c.  Teori Gabungan (Vereenigings theorie)
Teori gabungan ini merupakan penyatuan dari teori pembalasan dan tori tujuan. Jadi, dasar
pemidanaan menurut teori gabungan ini mengakui bahwa tujuan penjatuhan pidana sebagai
pembalasan yang didasarkan pada kejaharannya. Menurut teori gabungan mengajarkan
bahwa penjatuhan pidana ditunjukan untuk menjamin ketertiban masyarakat dan
memperbaiki penjahatnya31.

E. Uraian Teoris Tentang Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika

1. Pengertian Rehabilitasi

Pengertian rehabilitasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah

pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula) perbaikan anggota

tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu (misalnya pasien rumah sakit, korban bencana)

31 Roni Wijayanto, Loc.Cit



supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat dalam masyarakat. Pengertian

lainnya tentang rehabilitasi adalah upaya pemulihan dan mengembalikan kondisi para mantan

penyalahgunaan/ketergantungan Napza kembali sehat dalam arti sehat fisik, psikologik, sosial

dan spritual/agama (keimanan). Dengan kondisi yang sehat tersebut diharapkan mereka akan

mampu kembali berfungsi secara wajar didalam kehidupan sehari-hari baik dirumah,

disekolah/kampus, ditempat kerja atau lingkungan-lingkungan sosialnya32

Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka

Dan/ Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam

Lembaga Rehabilitasi, pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika yang tanpa hak

melawan hukum sebagai Tersangka/Terdakwa dalam penyalahgunaan narkotika yang sedang

menjalankan proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan dipengadilan diberikan

pengobatan, perawatan dan pemulihan dalam lembaga rehabilitasi. (Pasal 3 ayat 1).

Adapun jenis-jenis rehabilitasi yang dimaksud Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun

2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/ Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan

Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Lembaga Rehabilitasi yaitu rehabilitasi medis dan

rehabilitasi sosial.

a. Rehabilitasi Medis ( Pasal 1 ayat 7)

Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk

membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.

b. Rehabilitasi Sosial ( Pasal 1 ayat 8)

Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik,

mental maupun sosial, agar bekas Pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi

sosial dalam kehidupan masyarakat.

32 H.Dadang Hawari, Op.Cit hal 132



2. Syarat-syarat Pemberian Rehabilitasi

Pemberian rehabilitasi terhadap penyalahgunaan Napza haruslah rasional dan dapat

dipertanggung jawabkan dari segi Medis, Psikiatris, Sosial dan Agama.33 Dalam pemberian

rehabilitasi telah diatur oleh undang-undang dan Putusan hakim yang menentukan apakah yang

bersangkutan (dalam hal ini Pecandu Narkotika) menjalani rehabilitasi atau tidak berdasarkan

pada terbukti atau tidaknya tindak pidana yang dilakukan. Artinya, ada proses pemeriksaan di

pengadilan dulu sebelum adanya putusan hakim yang menentukan seseorang direhabilitasi atau

tidak. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 103 Undang-Undang Narkotika :

a. Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:

(1). Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau

perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah

melakukan tindak pidana Narkotika; atau

(2). Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan

dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak

terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

Syarat-syarat permohonan rehabilitasi dalam badan narkotika nasional (BNN) adalah :

a. Surat Permohonan Bermaterai ke BNN berisi antara lain:
(1). Identitas pemohon/tersangka.
(2). Hubungan Pemohon dan tersangka.
(3). Uraian Kronologis dan Pokok Permasalahan Penangkapan Tersangka.

b. Pas Foto tersangka 4 x 6 (1 lembar)
c. Foto Copy Surat Nikah bila pemohon suami/istri tersangka
d. Foto Copy Surat Izin Beracara bila pemohon adalah Kuasa cara Tersangka dan surat

kuasa dari keluarga
e. Surat Keterangan dari Sekolah/Perguruan Tinggi/Lembaga Pendidikan, bila tersangka

adalah pelajar/Mahasiswa
f.  Keterangan dari tempat kerja, bila tersangka sebagai pekerja/pegawai
g.  Fotocopi surat penangkapan dan surat penahanan

33 H.Dadang Hawari. Loc.Cit



h. Surat Keterangan dari tempat rehgabilitasi, bila yang bersangkutan pernah atau sedang
proses Rehabilitasi

i.  Surat Rekomendasi dari penyidik, Jaksa Penuntut umum atau hakim untuk
direhabilitasi/asesmen

j. Fotocopi Surat Permohonan Rehabilitasi kepada Penyidik, Jaksa Penuntut Umum atau
Hakim,

k. Surat Pernyataan bermaterai,Menunjukkan Surat Penangkapan dan Penahanan Asli
l. Foto copy KTP Orang Tua/Wali, Tersangka dan Pengacara/ Kuasa Hukum
m. Foto copy kartu keluarga
n. Foto copy izin dari pengacara

Tata Cara Pengajuan Permohonan Rehabilitasi Narkotika
a. Pecandu Narkotika

(1). Dalam Hal Pecandu Narkotika Belum Cukup Umur
Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan
kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis
dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan
dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

(2). Dalam Hal Pecandu Narkotika Sudah Cukup Umur
Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh
keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga
rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk
mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi
sosial34.

b. Pedoman teknis penanganan terhadap Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan
Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum yang telah ditetapkan sebagai Tersangka
untuk dapat menjalani rehabilitasi adalah Peraturan BNN 11/2014.
(1). Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang tanpa hak dan

melawan hukum sebagai Tersangka dan/atau Terdakwa dalam penyalahgunaan
Narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di
pengadilan diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan dalam lembaga
rehabilitasi.

(2). Penentuan rekomendasi rehabilitasi ini berdasarkan hasil rekomendasi Tim Asesmen
Terpadu35.

Tim Asesmen Terpadu adalah tim yang terdiri dari Tim Dokter dan Tim Hukum yang

ditetapkan oleh Pimpinan satuan kerja setempat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan

Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional

Kabupaten/Kota.

34 Undang-Undang Narkotika no 35 Tahun 2009 pasal 55 ayat 1 dan 2
35 Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional no 11 Tahun 2014 Pasal 3 ayat 1 dan 2



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup

Adapun yang ditetapkan Ruang Lingkup penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah

untuk mengetahui “bagaimana Putusan Hakim menjatuhi hukuman terhadap Terdakwa Deno

Gunadi als Deno Bin Irsandi selama 6 (enam) bulan dan selama menjalani hukuman Terdakwa

menjalani Rehabilitasi di Rumah sakit jiwa di Bengkulu, yang melakukan tindak pidana

penyalahgunaan Narkotika.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian

hukum Normatif. Penelitian Normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri

atau menelaah dan menganalisis bahan  pustaka atau bahan dokumen siap pakai sebagai kajian



utama. Penelitian ini juga disebut sebagai penelitian kepustakaan (Library Research). Penelitian

ini dilakukan dengan cara menelusuri atau  menelaah dan menganalisis bahan pustaka dan juga

pendekatan terhadap perundang-undangan (statute Research) yang dilakukan dengan menelaah

ketentuan perundang-undangan36.

C. Sumber Bahan Hukum

Sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian yang bersifat statute

Research,maka untuk mendukung sifat penelitian digunakan bahan hukum sekunder yang dibagi

atas :

a. Data Primer, yakni berupa perundang-undangan dan yang memiliki otoritas tertinggi

adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang_Undang No 35

Tahun 2009 Tentan Narkotika, Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang No 14 tahun 2014 Tentang Peraturan Korban

Penyalahgunaan Narkotika Oleh BNN, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Data Sekunder yaitu buku teks maka penulis menggunakan buku-buku yang memuat

tentang prinsip-prinsip dasar hukum serta perundang-undangan para sarjana yang

memiliki kualitas tinggi. disamping buku teks, yang menjadi bahan sekunder dapat

berupa tulisan-tulisan tentang hukum baik dengan buku maupun jurnal-jurnal.

c.  Data Tersier, yaitu berupa buku-buku serta laporan-laporan non-hukum yang buku-buku

mengenai Narkotika dan Psikotropika dan tulisan-tulisan yang berkaitan tentang

Narkotika dang gangguan Jiwa.

D. Metode Analisis Bahan Hukum

36 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, 2013, Jakarta, Rineka Cipta, hal 12



Untuk menganalisis  bahan-bahan hukum yang terkumpul pada penulisan ini digunakan

analisis kualitatif, maksudnya adalaha bahan-bahan yang diperoleh itu dijadikan acuan pokok

dan dibahas menurut hukum atau perundang-undangan yang ada sehingga hasilnya dapat

digambarkan dengan kalimat-kalimat dan membuat pembaca memahami isi dari penelitian

penulis.


