
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyalahgunaan narkotika oleh anak saat ini menjadi perhatian banyak orangdan terus

menerus dibicarakan dan dipublikasikan. Bahkan, masalahpenyalahgunaan narkotika menjadi

perhatian berbagai kalangan. Hampirsemuanya mengingatkan sekaligus menginginkan agar

masyarakat Indonesia,terutama anak-anak untuk tidak sekali-kali mencoba dan

mengkonsumsinarkotika. Fakta yang disanksikan hampir disetiap hari baik melalui mediacetak

maupun elektronik, ternyata peredaran narkotika telah merebakkemana-mana tanpa pandang

usia, terutama di antara generasi penerus bangsadalam pembangunan Negara di masa

mendatang.Narkotika saat ini telah disalahgunakan untuk dikonsumsi, diedarkan,

dandiperdagangkan tanpa izin dari pihak berwenang. Hal ini dilakukan olehpihak-pihak yang

tidak bertanggung jawab dengan tujuan memperolehkeuntungan ekonomi. Penyalahgunaan

narkotika pada saat ini telah masukdalam keadaan yang membahayakan, karena pelaku

penyalahgunaannarkotika atau mengkonsumsi narkotika berasal dari golongan anak-anak

atauremaja. Jumlah pelaku penyalahgunaan narkotika yang masih tergolong anakatau terus

bertambah pada tiap tahunnya, yang membuktikan bahwa anakmerupakan sasaran peredaran

narkotika.

Penyalahgunaan narkotika belakangan ini banyak dilakukan oleh anak-anak.Anak-anak

merupakan “sasaran empuk” dan wilayah yang paling rawan

terhadap penyalagunaan narkotika, karena masa anak-anak merupakan masapencarian identitas

diri, saat dimana anak-anak mulai muncul rasa penasaran,ingin mengetahui serta ingin mencoba



berbagai hal baru dan bahkan resikotinggi, oleh karenanya, sangat mungkin jika semakin hari

semakin bertambahjumlah tindak pidana kejahatan narkotika untuk pengedar dan

pemakaidikalangan anak-anakPenerapan sanksi pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana

narkotika

berbeda dengan orang dewasa.

Perhitungan pidana yang dijatuhkan kepadaanak-anak adalah 1/2 dari maksimum

ancaman pidana bagi orang dewasa,karena anak dipandang belum mampu

mempertanggungjawabkanperbuatannya secara sepenuhnya. Selain itu, dalam proses penegakan

hukumterhadap anak, digunakan beberapa pertimbangan dalam menjatuhkan sankspidana

tersebut. Teori pertanggungjawaban pidana menjalaskan bahwapertanggungjawaban pidana

ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat(liability based on fault), dan bukan hanya

dengan dipenuhinya seluruh unsursuatu tindakan pidana. Sebagaimana dijelaskan dalam

Undang-Undang RINomor 11 Tahun 2012 tentangSistem Pengadilan Anak bahwa batas umur

anak-anakyang dijatuhkan ke sidang anak, adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan)tahun tetapi

belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belumpernah menikah.

Peraturan perundang-undangan yang mendukung upaya pemberantasantindak pidana

narkotika sangat diperlukan, apalagi tindak pidana narkotikamerupakan salah satu bentuk

kejahatan inkonvensional yang dilakukan secarasistematis, menggunakan modus operadi yang

tinggi dan teknologi canggihserta dilakukan secara terorganisir dan sudah bersifat

transnasional.Pemerintah telah menaruh perhatian yang sangat besar dan serius

untukmenanggulangi penyalagunaan narkotika, dan bahan-bahan adiktif lainnya,khususnya

dikalangan pelajar dan remaja. Dari kalangan tertentu sepertiBadan Narkotika Nasional (BNN)

tidak bosan mengadakan seminar,symposium, lokakarya, dan sebagainya, untuk mendapatkan



masukan gunamenunjang usaha dan upaya pemerintah ini. Peranan masyarakat,

keluarga,sekolah, dan juga lingkungan sekitar sangat penting guna menunjang danmencegah

bahaya penyalahgunaan obat-obatan tersebut, terutama narkotika.Bahaya penyalahgunaan

narkotika bagi anak-anak dan remaja adalah dapatmengakibatkan pada kelambatan berfikir,

sehingga harapan dalam pencapaianpembangunan nasional dapat terganggu. Selain itu, bahaya

daripenyalahgunaan narkotika dapat merusak sel-sel saraf otak, menimbulkanketergantungan,

dan dapat mengakibatkan kematian bagi pemakainya.

Ketergantungan terhadap narkotika pada mulanya hanya berupa keinginan. Badan

Narkotika Nasional (BNN) merupakan suatu badan independen negara yang terbentukkarena

undang-undang.untuk mencoba, karena narkotika tersebut dapat membuat

pemakainyaberhalusianasi seolah-olah dapat melupakan masalah dan berada pada duniayang

indah, jika faktor kesempatan untuk mendapatkan narkotika sangatmudah dari pengedar, maka

dapat mengakibatkan korban akan semakinbertambah.

Salah satu contoh korban dari penyalagunaan atau pemakaian narkotika yangmasih dalam

kategori anak adalah  yang masih berumur 15 Tahun.RomiPrastioberdasarkanPengadilanNegeri

Medan denganputusan (nomor 1/Pid.Sus-Anak/2015/PN.MDN), dituntut oleh Hakim telah

melakukan tindak pidanasebagaimana diatur dalam UU RI No.11 tahun 2012

SistemPeradilanAnak.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan(Nomor 1/Pid.SusAnak/2015/PN.MDN).

RomiPrastio olehhakim dinyatakan bersalah dan terbukti secara sah dan menyakinkanbersalah

melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagidiri sendiri sebagaimana

diatur dalam Undang-UndangRepublik IndonesiaNomor 11 Tahun 2012 Tentang

SistemPeradilanAnak, Hakim menjatuhkan penjara selama 1 (satu) tahun, 4 (empat)



bulan.Berdasarkan pertimbangan diatas, oleh karena itu penulis tertarik mengambiljudul skripsi

mengenai: “Pertanggungjawaban Pidana Anak yang

dengantanpahakmemilikinarkotikagolonganI (putusannomor 1/Pid.Sus-anak/2015/PN.MDN).

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan diatas, maka yang menjadipokok permasalahan yang

akan dibahas adalah :

1) Bagaimanakah pertanggungjawaban Pidana Anak yangTanpahakmemilikinarkotikagolongan I

(putusannomor 1/Pid.sus-anak/2015/PN.MDN)?

2) Apakah Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Anakyang

tanpahakmemilikinarkotikagolongan I (putusannomor 1/Pid.sus-anak/2015/PN.MDN)?

C. Tujuan Penelitian

Adapuntujuandaripenelitian di dalampenulisanskripsiadalah:

1) Untuk mengetahuibagaimana pertanggungjawaban pidana anak

yangtanpahakmemilikinarkotikagolonganI,dalamputusan No.1/PID.SUS-

ANAK/2015/PN.MDN?

2) Untuk mengetahuibagaimana dasar pertimbangan hakim dalam

menjatuhkanpidanaterhadapanak yang menggunakannarkotikagolongn I dalamputusan

No.1/PID.SUS-ANAK/2015/PN.MDN?



D. ManfaatPenelitian

1)Secara Teoritis :

Hasil penelitian dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya

hukum pidanadan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai

dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

2)Secara Praktis :

Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan

instansi terkait tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak.

3)BagiPenulis

Hasilpenelitianinijugadapatmemberikankeguaanbagipenulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “strafbaar feit”, di dalam KUHP

tidak terdapat penjelasan mengenenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan strafbaae feit

itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahsa



Latin yakni kata delictum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut:

“Delik adalah prbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena pelanggaran terhadap

undang-undang tindak pidana”1

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (strafbaar feit) memuat beberapa unsur

yaitu:

a) Suatu perbuatan manusia;

b) Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;

c) Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan.

Keragaman pendapat diantara para sarjana hukum mengerti defenisi strafbaar feit

telah melahirkan beberapa rumusan atau terjemahan mengenai strafbaar feit itu sendiri, yaitu:

1) Perbuatan Pidana

Mulyanto menerjemahkan istilah istilah strafbaar feit dengan perbuatan pidana.

Menurut pendapat beliau istilah “perbutan pidana” menunjuk kepada makna adanya suatu

kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang  hukum dimana

pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dapat diartikan demikian karena kata

“perbuatan”  tidak mungkin berupa kelakuan alam, karena yang dapat berbuat dan

hasilnya disebut perbuatan itu hanya manusia.

Selain itu kata “Perbuatan” lebih menunjuk pada arti sikap yang diperlihatkan

seseorang yang bersifat aktif (yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang hukum),

1Teguh Prasetyo,Hukum Pidana,Jakarta:Raja Grafindo,2014,hlm.47



tetapi dapat bersifat pasif (yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diahruskan oleh

hukum).2

2) Peristiwa Pidana

Istilah pertama kali ditemukan oleh Wirjono Prodjodikoro dalam perundang-

undangan formal Indonesia, istilah “peristiwa pidana” pernah digunakan secara resmi dalam

UUD sementara 1950, yaitu dalam pasal 14 ayat (1):

Secara subtansif, pengertian dari istilah “peristiwa pidana” lebih menunjukkan

kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan  baik oleh perbuatan manusia maupun gejala

alam. Oleh karena itu, dalam percakapan sehari-hari sering di dengar suatu ungkapan bahwa

kejadian itu merupakan peristiwa alam.3

3) Tindak  Pidana

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan strafbaar feit adalah diperkenalkan oleh

pihak pemerintah cq departemen kehakiman. Istilah ini banyak dipergunakan dalam undang-

undang tindak pidana khusus, misalnya: Undang-undang mengenai Peradilan Anak yang

khusus mengatur Tindak Pidana Anak.

Istilah tindak pidana menunjukkan penegrtian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-

gerik jasmani seseorang. Hal hal baru tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat,

akan tetapi dengan tidak berbuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana, mengenai

kewajiban untuk berbuat tetapi dia tidak berbuat yang di dalam undang-undang menetukan

pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk dilaporkan,maka

itu dapat dikenakan sanksi.

2Ibid,hlm.48
3Ibid,hlm.49



Sudarto berpendapat bahwa:4

Istilah hukuman yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat

mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan

bidang yang cukup luas.Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum,

tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama, dan sebagainya.

Oleh karena pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan

pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan cirri-ciri atau sifat-sifatnya yang

khas.5

Pengertian tindak pidan yang dimuat dalam KUHP oleh pembentuk undang-

undang sering disebut denfan strafbaar feit. Para pembentuk undang-undang tersebut tidak

memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai strafbaar feit tersebut sering dipergunakan oleh

pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, peristiwa pidana,serta delik.

2. Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui arti dari tidak pidana maka di dalam tindak pidana terdapat unsur-

unsur dari tindak pidana antara lain:6

a. Unsur Objektif

Unsur ini meliputi;

1) Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbutan atau kelakuan manusia itu

ada yang aktif (berbuat sesuatu), misalnya membunuh (pasal 338

KUHP),penganiayaan (pasal 351 KUHP)

4Ibid.,
5Ibid.,hlm.49-50
6Sampur Dongan dan Mega Fitri Hertina,hukum pidana dalam bagian dilengkapi pengantar secara

komprehensif,Pontianak



2) Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik

materil atau delik yang dirumuskan secara materil,misalnya pembunuhan

(pasal 338 KUHP), penganiayaan (pasal 351 KUHP) dan lain-lain.

3) Ada uunsur melawan hukum.Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam

dengan pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak

dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.

b. Unsur Subjektif

Unsur ini meliputi;

1) Kesengajaan (dolus),dimana hal ini terdapat di dalam pelanggaran kesusilaan

(pasal 281 KUHP), perampasan kemerdekaan (pasal 333 KUHP),

pembunuhan (pasal 338 KUHP)

2) Kealpaan (culpa), dimana hal ini terdapat di dalam perampasan kemerdekaan

(pasal 334 KUHP), dan menyebabkan kematian (pasal 359 KUHP), dan lain-

lain.

3) Niat (voornemen), dimana hal ini terdapat di dalam percobaan atau poging

(pasal 53 KUHP).

4) Maksud (oogmerk), dimana hal ini tedapat dalam pencurian (pasal pasal 362

KUHP), pemerasan (pasal 368 KUHP), penipuan (pasal 378 KUHP), dan lain-

lain.

5) Dengan rencana terlebih dahulu (met voorbedachterade), dimana hal ini

terdapat dalam membuang anak sendiri (pasal 341 KUHP), membunuh anak

sendiri dengan rencana (pasal 342 KUHP).



3. Pengertian Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik

sistesis maupun non sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan

kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menyebabkan ketergantungan (Undang-

undang No.35 tahun 2009). Cara kerjanya mempengaruhi susunan syaraf yang dapat

membuat kita tidak merasakan apa apa, bahkan jika bagian tubuh kita disakiti

sekalipun.Narkotika digolongkan menjadi 3 bagian sebagaimana tertuang dalam

lampiran 1 undang undang tersubut.

Yang termasuk jenis narkotika adalah:

a) Tanaman papver, opium mentah, opium masak (candu,jigging,jicingko), opium

obat, ekgigina, tanaman ganja, dan dammar ganja.

b) Gram-garam dan turun turunan dari morfina dan kokaina.

c) Sedatin(pil BK), rohypnol, valium, madarx, amphetamine, metakualon,

metifenidat, fenobarbital, flunitrazepam, ekstasi,shabu-shabu, dan LSD.

4. Pengertian Tindak Pidana Narkotika dan Unsur Unsur

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 adlah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan

lagi bahwa semua tindak pidana di dalam undang-undang tersebut merupakan

kejahatan. Alasannya, kalau narkotika hanya pengobatan dan kepentingan ilmu

pengetahuan, maka apabila ada perbuatan di luar kepentingan kepentingan tersubut



sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari

pemakaian narkotika secara tidak sah dan membahayakan bagi jiwa manusia.

Pelaku Tindak Pidna Narkotika dapau dikenakan Undang-undang No.35 tahun 2009

tentang Narkotika, hal ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a) Sebagai Pengguna

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 116 Undang-undang Nomor 35

tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman 5 tahun dan paling lama

15 tahun

b) Sebagai Pengedar

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 81 dan 82  Undang-undang Nomor

35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman paling lama 15 + denda.

c) Sebagai Produsen

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 113 Undang-undang Nomor 35

tahun 2009, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun/seumur

hidup/mati+denda.

B. Pengertian Anak

1. Menurut UU No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradialan Pidana Anak:7

“Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 12

(duabelas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun”

2. Menurut UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengdialan Anak:

7 Penjelasan umum Undang undang nomor 11 Tahun 2012



Pasal 1 ayat 1,”Anak adlah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai

umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 181 (delapan belas) tahun dan

belum pernah kawin”

3. Menurut UU RI No. 23 Tahun 2002 tentnang Perlindungan Anak :

Pasal 1 ayat 1, “Anak adalah seorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun,

termasuk anak yang masih dalam kandungan”

4. Menurut UU No.4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak:

Pasal 1 ayat 2, “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh

satu) tahun dan belum perrnah kawin”

5. Menurut Agama Islam

“Anak adalah manusia belum mencapai akil baliq (dewasa),laki laki disebut dewasa

ditandai dengan mimpi basah,sedangkan perempuan ditandai dengan marturbasi, jika

tanda tanda tersebut sudah Nampak tanda tanda tersebut sudah Nampak berapapun

usianya maka dia tidak bias lagi di kategorikan dari anak-anak yang bebas dari

pembebasan kewajiban”

C. Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana

1. Alasan Pemaaf

Yaitu alas an yang menhapuskan kesalahan terdakwa. Yakni perbuatan yang

dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum dan tetap meruoakan

perbuatan pidana akan tetapi terdakwa tidak dipidana karena tidak ada kessalahan.

2. Alasan Pembenar



Yaitu alas an yang menghapuskan sifat melawan hukumnya  perbuatan sehingga ada

yang dilakukan oleh terdakwa menjadi perbuatan yang patut dan benar.

D. Faktor Faktor Yang Menyebabkan Seorang Anak Menggunakan Narkotika

Faktor yang menyebabkan Anak menggunakan Narkotika

1. Faktor Pribadi

Ada beberapa faktor pribadi yang menyebakan anak terlibat penyalahgunaan

narkotika adalah sebagai berikut:

a) Mental Yang Lemah

Faktor ini menyebakan anak mudah goyah dan mudah berpengaruh ajakan

keburukan.

b) Stres dan Depresi

Faktor ini karena kejenuhan hati, seorang anak melakukan segala macam cara

melaui jalan pintas.

c) Ingin Tahu dan Coba-coba

Anak iseng iseng mencoba dan akhirnya kecanduan.

d) Mencari sensasi dan Tantangan

Seorang anak ingin mencari sensasi dan tangtngan menjadi pengedar

2. Faktor Keluarga

Faktor Narkoba disebabkan oleh:

a) Broken Home

Orang tua sering bertengkar atau bahkan menyebabkan perceraian dapat

menimbulkan anak mendapatkan tekana batin, sehingga sering kali anak

menghilangkan tekanan dengan mencoba narkotika.



b) Kurangnya perhatian orang tua

Kesibukan orang tua dan kurang peduli dengan pendidikan anak sehingga anak

sering terjerumus dalam narkotika

c) Terlalu memanjakan anak

Memanjakan anak menjadi masalah khususnya dalam pengguanaan narkotika

d) Pendidikan keras terhadap anak

Mendidik anak dengan otoritas penuh  akan menyebabkan mental anak terganggu

dan anak akan menjadi pemberontak

3. Faktor Sosial

Faktor social yang menyebabkan anak mengguanakan narkotika:

a) Salah bergaul

Jika anak memiliki teman yang buruk, maka akan terjerat dalam jarring jarring

keburukan mereka

b) Ikut ikutan

Begitu juga bila memiliki teman pengedar atau pengguna narkotika, penyakit ini

akan sering menular dan ikut-ikutan.

4. Faktor Kelompok atau Organisasi Tertentu

Kelompok atau organisasi pengedar Narkotika juga menjadi penyebab, di mana akan

menjadi target untuk mengedarkan narkotika, bahkan membujuk seseorang

menggunakan narkotika.

5. Faktor Ekonomi

Kemiskinan dan kesusahan financial,belum lagi dililit utang dan sebagainya, ini akan

menjadi factor menyebabkan seorang anak mengedarkan narkotika.



BAB III

MetodePenelitian

A.RuanglingkupPenelitian

Adapunruanglingkuppenelitianskripsiiniadalahsehinggadiharapkanpenelitiandapatberlang

sungtersistadanterarahdantidakmengambang.Seiringpermasalahan yang



dibatasidalampenulisanskripsiinimaka yang

menjadiruanglingkuppenulisanskripsiiniadalahbagaimanaPertanggungjawaban pidana anak yang

tanpahakmemilikinarkotikagolongan I (putusannomor 1/Pid.sus-anak/2015/PN.MD.

B.JenisPenelitian

Jenispenelitianinimenggunakan hukum normatif, denganmenggunakanstudikasus

normatif berupaprodukperilaku hukum,misalnyamengkajiundang-undang. Ilmu hokum yang

berkaitandenganhal-hal yang bersifat normative biasanyadigunakanuntukkegiatan praktik

hukum, sehinggadapatmemberikanpemecahanyuridis yang actual.Pokokkajiannyaadalah hokum

yang dikonsepkansebagainormaataukaidah yang

berlakubagimasyarakatdanperilakusetiaporang,sehingga penelitian hukum normatif

berrfokuspada hokum positif,asas-asasdandoktrinhukum,sistematik hokum.

C.SumberBahanHukum

Data yang digunakan adalah data sekunder.Data sekunder merupakan data yang diperoleh

dari hasil penelashaan kepustakaan (library research) terhadap bahan pustaka yang berkaitan

dengan masalah penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum sekunder.Data yang berasal

dari penelitian kepustakaan (library research) yang diperoleh dari :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang bersifat autoratif, dalam arti mempunyai otoritas.Bahan

–bahan hukum data primer terdiri dari perundang-undangandan putusan-putusan

hakim.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan laporan dan dokumen

lain,yang merupakan bahan dokumen resmi yang telah ada sebelumnya seperti buku-



buku teks, kamus-kamus hukum dan komentar atas putusan hukum yang mempunyai

hubungan eart dengan masalah yang dibahas dalam penelitian penulis.

D. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah dalan penelitian ini adalah pendekatan undang-undang

(statute approach) .Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-

undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan hukum yang sedang ditangani.

E. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian

kepustakaan (library reseach) yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menghimpun

data yang berasal dari kepustakaan, berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku atau

literatur, jurnal ilmiah, majalah-majalah artikel, putusan pengadialan yang ada kaitannya dengan

masalah yang diteliti serta tulisan tulisan yang terkait dengan tindak pidana kepemilikan narkoba

golongan I oleh anak.

F. Metode Analisis Bahan Hukum

Keseluruhan data atau bahan yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan

memberi penilaian terhadap hasil penelitian berdasarkan peraturan perundang-undangan,

pendapat para ahli, dan akal sehat dengan uraian kalimat-kalimat dan tidak menggunakan angka-

angka. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bagaimna penggunaan narkotika golongan I oleh

anak. Analisa data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data,

mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola,

mensintesiskannya,mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang

dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.




