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PENANGANAN TINDAK PIDANA NARKOBA YANG DILAKUKAN PADA 

PELAJAR STUDI KASUS KABUPATN KARANGANYAR 

Abstrak 

Penelitian dengan judul: “Penanganan Tindak Pidana Narkoba Yang Dilakukan 

Pada Pelajar Di Kabupaten Karanganyar”Hasil Penelitian yang diperoleh adalah 

dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana narkoba terhadap pelajar di 

Kabupaten Karanganyar mengacu pada undang-undang No. 11 tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun secara preventif (pencegahan) 

Kabupaten Karanganyar memiliki regulasi yang terkait dengan masalah anak 

dengan menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 15 

Tahun 2015 tentang Perlindungan anak yang bertujuan untuk mewujudkan 

Kabupaten Karanganyar sebagai Kabupaten Layak Anak.Dalam penanganan 

perkara tindakpidana narkoba terhadap pelajar tersebut terdapat hambatan berupa 

Dark Number maksudnya bahwa dalam kenyataan yang ada di dalam masyarakat 

terdapat banyak masalah tindak pidana narkoba oleh pelajar dan masih lemahnya 

peran masyarakat dalam melaporkan tindak pidana kepada aparat penegak hukum.  

Kata kunci: penggunaan narkoba oleh pelajar, tindak pida, penyelesaian tindak 

pidananarkoba. 

Abstract 

Research with the title: "Handling of Narcotics Acts Conducted by Students in 

Karanganyar Regency"Research results obtained are in the process of solving 

cases of drug crimes against students in Karanganyar Regency according to Law 

No. 11 of 2012 concerning the Children's Criminal Justice System. However, in a 

preventive manner (prevention) Karanganyar Regency has regulations related to 

children's problems using the Regional Regulation of Karanganyar Regency 

Number 15 Year 2015 concerning Child Protection which aims to realize 

Karanganyar Regency as a Eligible District for Childre.In handling casesof drug 

crimes against students there are obstacles in the form of Dark Number meaning 

that in reality there are many problems in drug crime by students, but the reality is 

reported by the community a little because this is still the weak role of the 

community in reporting criminal acts to law enforcement officers. 

Keywords: use of narcotics by students, criminal acts, settlement of drug crimes. 

1. PENDAHULUAN

Indonesia darurat narkoba, Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat jumlah 

penyalahguna narkoba di Tanah Air mencapai 3,5 juta orang pada 2017. Jumlah 

penyalahguna narkoba di Indonesia diperkirakan telah mencapai sekitar 3,5 juta 

orang pada 2017, di mana 1,4 juta adalah pengguna biasa dan hampir satu juta 

https://www.liputan6.com/news/read/3569207/polisi-tembak-mati-bandar-narkoba-di-tangerang
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telah menjadi pecandu narkoba.terdapat lebih dari 12 ribu kematian 

terkait narkoba setiap tahunnya. 

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat dari 87 juta 

populasi anak di Indonesia, sebanyak 5,9 juta di antaranya menjadi pecandu 

narkoba. Mereka jadi pecandu narkotika karena terpengaruh dari orang-orang 

terdekat.Dari total 87 juta anak maksimal 18 tahun, tercatat ada 5,9 juta yang 

tercatat sebagai pecandu. KPAI menyebutkan menangani 2.218 kasus terkait 

masalah kesehatan dan napza yang menimpa anak-anak. Sebanyak 15,69 persen di 

antaranya kasus anak pecandu narkoba dan 8,1 persen kasus anak sebagai 

pengedar narkoba. 

Modus yang sering digunakan dalam memakai narkoba adalah 

mengerjakan tugas sekolah atau belajar bersama. Anak-anak yang bertugas 

mengedarkan narkoba memberikan teman-temannya makanan dan minuman yang 

sudah dicampur dengan barang haram tersebut. Hal itulah yang membuat anak-

anak lain merasakan efek kecanduan.Celakanya, kondisi tersebut tidak disadari 

oleh orangtuanya bahkan diri mereka sendiri. 

KPAI bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Badan Pengawas 

Obat-Obatan dan Makanan (BPOM) gencar mengingatkan para orangtua untuk 

mengawasi anak-anaknya agar tak terjerumus dalam pergaulan bebas dan 

narkoba.Peredaran narkoba di Indonesia kini makin mengkhawatirkan, terlebih 

dengan ditemukan beberapa jenis narkotika baru yang dikemas dalam beberapa 

bentuk seperti permen. Pangsa pasar narkoba juga ikut menyasar anak di bawah 

usia 18 tahun.KPAI menganggap masih banyak hal yang harus dibenahi dan harus 

diselesaikan khususnya masalah hukum dan pelaksanaan eksekusi serta 

pencegahan. 

Laporan Hasil Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba di 34 Provinsi 

Tahun 2017 dapat diselesaikan tepat waktu. Hasil penelitian BNN ini merupakan 

kerjasama antara Badan Narkotika Nasional dengan Pusat Penelitian Kesehatan 

Universitas Indonesia. Dalam pelaksanaannya penelitian ini di bantu oleh para 

Peneliti Universitas di 34 Provinsi di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahuinya angka estimasi penyalahgunaan Narkoba dan besaran 

https://www.liputan6.com/tag/narkoba
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kerugian biaya ekonomi dan sosial akibat penyalahgunaan Narkoba di Indonesia 

Tahun 2017 dan proyeksi tahun 2017 sampai 2022 serta untuk mengetahui angka 

prevalensi penyalahgunaan Narkoba pada kelompok Pekerja. 

Jenis yang paling banyak digunakan adalah ganja, opiod, cocain atau type 

amphetamine dan kelompok stimulant.Penggunaan polydrugs yang merupakan 

campuran penggunaan dan dua zat atau lebih secara bersamaan baik menjadi 

perhatian yang serius baik konsekuensi kesehatan masyarakat dan kaitannya 

dengan program pengendalian peredaran narkoba. 

Diperkirakan jumlah penyalahguna narkoba sebanyak 3,8 juta sampai 4,1 

juta orang atau sekitar 2,10% sampai 2,25% dari total seluruh penduduk Indonesia 

yang berisiko terpapar narkoba di tahun 2014. Jika dibandingkan studi tahun 

2011, angka prevalensi tersebut relatif stabil (2,2%) tetapi terjadi kenaikan bila 

dibandingkan hash studi tahun 2008 (1,9%). Hasil proyeksi perhitungan 

penyalahguna narkoba dibagi menjadi3 skenario, yaitu skenario naik, skenario 

stabil, dan skenario turun. 

Pada skenario naik, jumlah penyalahguna akan meningkat dari 4,1 juta 

(2014) menjadi 5,0 juta orang (2020). Sementara bila skenario turun akan menjadi 

3,7 juta orang (2020). Kontribusi jumlah penyalahguna terbesar berasal dan 

kelompok pekerja, karena memiliki kemampuan fmansial dan tekanan kerja yang 

besar sehingga tingkat stress tinggi.Penyalahguna coba pakai memiliki proporsi 

terbesar, terutama dari kelompok pelajar/mahasiswa. Sementara itu, pada 

kelompok pecandu suntik, polanya cenderung stabil untuk 7 tahun ke depan. Hal 

yang perlu dikhawatirkan padapenyalahguna narkoba suntik adalah pemakaian 

bersama alat suntik yang beresiko tinggi tertular penyakit hepatitis dan 

HIV/AIDS. 

Begitu pula dengan penanganan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan 

narkoba yang dilakukan pelajar. Peraturan perundang-undangan tidak dapat 

diterapkan begitu saja, namun harus menggunakan prosedur tertentu, sehingga 

pelaku penyalahgunaan narkoba oleh pelajar akan mendapatkan perlindungan 

khusus oleh hukum serta dapat dilihat dan kajian seberapa besar ancaman 
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hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana penyelahgunaan 

narkoba oleh pelajar. 

2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif (Askin dan Amirudin, 2004), 

yaitu untuk memberikan gambaran selengkap-lengkapnya tentang norma-norma 

penanganan tindak pidana narkoba dengan pelaku pelajar dan hambatan- 

hambatan baik secara Yuridis maupun Empiris, khususnya di Kabupaten 

Karanganyar.Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis dan 

empiris, dari sisi yuridis peneliti akan mengkaji tentang peraturan hukum yang 

berlaku dan dijadikan landasan dalam penanganan Tindak Pidana Narkoba 

terhadap pelajar secara nasional maupun di Kabupaten Karanganyar.Sisi 

empirisnya penelitian ini bermaksud mendiskripsikan bagaimana praktik 

penanganan Tindak Pidana Narkoba terhadap Pelajar di Kabupaten Karanganyar 

dan hambatannya (Dimiyati dan Wardiono, 2004). 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba terhadap Pelajar oleh 

Pemerintah Kabupaten Karanganyar 

Upaya penanggulangan tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan kriminal 

yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain 

penal policy, criminal policy, atau strafrechtspolitiek adalah suatu usaha untuk 

menanggulagi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu 

memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan 

terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku 

kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat di 

integrasikan satu dengan yang lainnya (Gultom, 2008). 

Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti 

akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk 

mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan 

situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Dalam 

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 15 Tahun 2015 tentang 
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Perlindungan Anak dijelaskan bahwa Anak yang merupakan Korban dari 

Penyalahgunaan NAPZA diatur dalam Pasal 6 ayat 2 (d) bahwa; 

“Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan 

NAPZA dan terlibat dalam kepemilikan, pemakaian, produksi, dan 

distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, 

perawatan,dan rehabilitasi oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat”.  

Dalam buku Moch Sulman menjelaskan hakekat dalam upaya pencegahan 

tindak pidana narkotika yaitu (Sulman, 2000): (a)Penanaman disiplin melalui 

pembinaan pribadi dan kelompok; b) Pengendalian situasi khususnya menyangkut 

aspek budaya, ekonomi dan politik yang cenderung dapat merangsang terjadinya 

penyalahgunaan narkotika; (c) Pengawasan lingkungan untuk mengurangi atau 

meniadakan kesempatan penyalahgunaan narkotika; (d) Pembinaan atau 

bimbingan dari partisipasi masyarakat secara aktif untuk menghindari 

penyalahgunaan tersebut dengan kegiatan positif. Upaya kedua yang dilakukan 

Kepolisian Daerah Karanganyar adalah Kebijakan penal melalui sifat represif. 

Upaya represif dilakukan setelah adanya pelanggaran atau kejahatan yang 

melanggar Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dan sanksi apa yang 

didapat oleh pelaku tindak pidana narkotika.  

Kepolisian dalam mengungkap tindak pidana narkotika memiliki beberapa 

teknik yang digunakan dalam pengungkapan penyalahgunaan dan peredaran gelap 

narkotika. Berdasarkan wawancara dengan BRIPKAIndianmenjelaskan teknik 

yang digunakan yaitu teknik Undercover Buy dan ControledDelivery, dimana 

dapat dilihat pada pasal 75 huruf j Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009. 

Teknik Undercover Buy merupakan teknik khusus, dimana seorang polisi 

bertindak atau sebagai pembeli dalam situasi jual beli narkotika. Teknik ini 

bertujuan agar saat penangkapan tersangka dan barang bukti dapat diamankan. 

Controlled Deliverymerupakan teknik pada tahap penyelidikan dan terjadi 

penangkpan tersangka beserta barang buktinya, dimana seorang tersangka bekerja 

sama dengan Kepolisian untuk membeli narkotika dengan maksud ketika 

penangkapan orang-orang yang terlibat dapat ditangkap beserta dengan barang 

buktinya. 
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Ada beberapa hambatan-hambatan yang dialami oleh Kepolisian Daerah 

Karanganyar dalam melakukan langkah-langkah penanggulangan tindak pidana 

narkotika.Berdasarkan wawancara hambatan yang dialami Polres Karanganyar 

yaitu dari Faktor internal dan eksternal. 

Faktor internal yang pertama adalah mengenai sarana dan fasilitas yaitu 

kurangnya transportasi, kurangnya alat tes urine dan alat deteksi.Faktor internal 

yang kedua adalah kurangnya personil kepolisian atau SDM kepolisian bilamana 

melakukan pengecekan barang misalnya di truck yang membawa barang banyak. 

Faktor internal yang ketiga adalah kurangnya dana operasional,dimana 

dana operasional di perlukan pada teknik Undercover Buy. Polisi yang menyamar 

harus membeli narkotika dan memerlukan dana yang besar bila ingin 

mendapatkan barang bukti yang banyak. Faktor penghambat terakhir yaitu tidak 

semua personil kepolisian mampu berbahasa asing, karena kejahatan narkotika 

merupakan kejahatan yang berskala internasional. 

Bahwa upaya penanggulangan narkotika di Kepolisian Daerah 

karanganyar menggunakan dua kebijakan yaitu kebijakan Non Penal melalui 

tindakan preventif dan kebijakan Penal melalui tindakan represif. Tindakan 

preventif dilakukan dengan cara pendekatan, bimbingan dan ajakan. Tindakan 

yang kedua yaitu represif dilakukan setelah terjadinya suatu tindak pidana atau 

usaha-usaha yang dilakukan setelah pelanggaran terjadi.Penjelasan tersebut 

memiliki kesamaan dengan penjelasan yang ada di buku Sudarto. 

Dalam hal tersebut dapat dipahami upaya untuk mencapai kesejahteraan 

melalui aspek penanggulangan secara garis besarnya dapat dibagi menjadi 2 jalur, 

yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan/di luar 

hukum pidana). Upaya penanggulangan melalui jalur sifal represif (penindasan/ 

pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi. Sementara itu jalur non 

penal menitik beratkan pada sifat prefentif (pencegahan/ penangkapan/ 

pengendalian). 
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3.2 Penanganan Tindak Pidana Narkoba terhadap Pelajar di Kabupaten 

Karanganyar 

Menurut Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 73 

menjelaskan bahwa; 

“Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap 

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika 

dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, kecuali 

ditentukan lain dalam UndangUndang ini.”  

Menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 

114; 

“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 paling singkat 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). 2) Dalam hal perbuatan 

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam 

jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman 

beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon 

atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku 

dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana 

penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) 

tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditambah 1/3 (sepertiga).” 

Dalam penanganan pidana yang dilakukan Oleh Pelajar yang berumur 

dibawah 18 tahun diatur dalam Undang-undang No. 11 tahun 2012 Tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 71; 

“(1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas: a. pidana peringatan; b. pidana 

dengan syarat: 1) pembinaan di luar lembaga; 2) pelayanan masyarakat; 

atau 3) pengawasan. c. pelatihan kerja; d. pembinaan dalam lembaga; 

dan e. penjara. (2) Pidana tambahan terdiri atas: a. perampasan 

keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau b. pemenuhan 

kewajiban adat. (3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana 

kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan 

pelatihan kerja. (4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang 

melanggar harkat dan martabat Anak. (5) Ketentuan lebih lanjut 

mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana 
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dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan 

Pemerintah.” 

Dalam perkara ini Kejaksaan Negeri Kabupaten Karanganyar melakukan 

penanganan terhadap pelaku tersebut sebagai pengguna narkoba bukan pelaku 

yang membawa narkoba. Hal tersebut berdasarkan adanya bukti Positive dari test 

urine yang dilakukan oleh Pelaku. Disisi lain dalam hal tindak pidana bagi pelaku 

yang membawa Narkoba Kejaksaan Negeri Kabupaten Karanganyar menganggap 

bahwa pelaku tersebut merupakan korban, karena pelaku melakukan tindak pidana 

tersebut berada dibawah tekanan dan ancaman dari orang lain. Mengingat pula 

bahwa Pelaku merupakan anak dibawah umur, sehingga dalam proses 

penanganannya mengutamakan adanya keadilan yang restoratif, sehingga 

mengupayakan adanya penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan 

semua pihak yang bersangkutan dengan pelaku bertujuan untuk mencari 

penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan 

semula, bukan pembalasan. 

Menurut undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak Pasal 23; 

“(1) Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum 

dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (2) Dalam setiap 

tingkat pemeriksaan, Anak Korban atau Anak Saksi wajib didampingi oleh 

orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak 

Saksi, atau Pekerja Sosial. (3) Dalam hal orang tua sebagai tersangka atau 

terdakwa perkara yang sedang diperiksa, ketentuan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) tidak berlaku bagi orang tua.” 

Di dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak anak 

yang berhadapan dengan hukum tidak pernah diatur tentang “kewajiban” adanya 

pendampingan penasehat hukum dalam kasus anak, hanya disebutkan bahwa anak 

“berhak” memperoleh bantuan hukum. Kewajiban pendampingan penasehat 

hukum hanya diberlakukan terhadap tersangka/terdakwa yang didakwa diancam 

dengan ancaman hukuman di atas 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 

56 ayat (1) KUHP yang juga diberlakukan dalam Peradilan Anak. Kenyataan ini 

sungguh memprihatinkan padahal bantuan hukum yang diberikan oleh Penasehat 
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Hukum terhadap anak sungguh penting bukan hanya untuk pembelaan hak-hak 

asasi tersangka/terdakwa tetapi juga agar terhindar dari perlakuan dan tindakan 

tidak terpuji atau tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hokum (Arief, 

2007). 

Namun dalam perkara ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Karanganyar Nomor 15 tahun 2015 tentang Perlindungan Anak, maka pemerintah 

melakukan pendampingan terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana 

narkoba, karena pelaku yang merupakan pelajar berumur dibawah 18 tahun, maka 

pelaku masih dilindungi oleh Undang-undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak. Dalam perkara ini pelaku wajib mendapatkan 

pendampingan oleh pihak-pihak yang dipercayai oleh Orang Tua ataupun wali. 

Pelaku dalam perkara ini didampingi oleh Pusat Pelayanan Terpadu 

Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) beserta tim terpadu sebagai wujud 

langkah konkrit pemerintah untuk memberikan perlindungan Anak dan hak-hak 

anak yang berurusan dengan hukum. Peran P2TP2A pada tindak pidana ini dalam 

rangka pendampingan kejiwaan serta memfasilitasi pelakumengklarifikasi kasus 

tersebut, memfasilitasi pelaku dibawah anak tersebut untuk tidak dihukum dan 

dapat dilakukan diversi, serta melanjutkan sekolah tanpa mendapatkan hukuman 

penjara. 

3.3 Penanganan Tindak Pidana Narkoba Terhadap Pelajar Di Pengadilan 

Negeri Karanganyar 

Sekolah menerapkan sistem kredit point, dimana bagi siswa yang melanggar dan 

telah terbukti, menggunakan dan menyalahgunakan Narkoba maka akan 

mendapatkan kredit Point yang paling berat dengan risiko dikembalikan kepada 

orangtua yang bersangkutan. Dengan adanya proses penanganan oleh pihak-pihak 

yang berwenang serta terbukti pelaku telah menyalahgunakan narkoba, dengan 

begitu pelaku mendapatkan sanksi berat dengan pengembalian anak kepada 

orangtua.  

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 15 tahun 2015 tentang 

Perlindungan Anak, bahwasanya pemerintah daerah memberikan jaminan kepada 

setiap anak untuk mendapatkan perlindungan yang bertujuan untuk 
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keberlangsungan pendidikan. Dengan demikian berdasarkan putusan pengadilan 

kepada pelaku yang bersangkutan untuk mendapatkan pidana pengawasan dan 

pelatihan kerja disekolah, sehingga dalam hal ini untuk menjamin 

keberlangsungan sekolah anak maka pelaku dipindahkan ke sekolah lain yang 

berada di Kabupaten Karanganyar.  

Sesuai dengan salinan putusan perkara pidana No.03/Pid.Sus.Anak/ 

2017/PN.Krg atas nama terdakwa anak, bahwa pelaku pada saat melakukan tindak 

pidana berumur 15 tahun 11 bulan. Dalam hal ini penuntut umum menjatuhkan 

tuntutan primair dengan Pasal 114 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 

Jo Pasal 132 ayat (1) undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkoba 

yang unsurnya sebagai berikut: (a) Setiap Orang; (b) Secara tanpa hak atau 

melawan hokum; (c) Menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi 

perantara dalam jual beli, Menukar,menyerahkan Narkoba Golongan 1 bukan 

tanaman.  

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang 

menerangkan bahwa narkotika jenis shabu-shabu sebagai barang bukti yang 

ditemukan tersebut semuanya adalah milik anak yang diambil di daerah Sukoharjo 

atas perintah dan suruhan orang lain yang berada didalam Lapas sebagai 

Narapidana. Selain itu juga ada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris 

Kriminalistik NO.LAB: 652/NNF/2017 tanggal 21 April 2017 dengan kesimpulan 

bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada table pemeriksaan 

mengandung Metamfe tamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor 

urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika. Oleh sebab itu Hakim Anak berpendapat bahwa unsure ketiga 

telah terpenuhi secara sah menurut hukum. 

Dalam penanganan perkara tindak pidana narkoba terhadap pelajar 

tersebut terdapat hambatan berupa Dark Number maksudnya bahwa dalam 

kenyataan yang ada di dalam masyarakat terdapat banyak masalah tindak pidana 

narkoba oleh pelajar namun kenyataannya yang dilaporkan masyarakat itu sedikit, 

halini disebabkan karena masih lemahnya peran masyarakat dalam melaporkan 

tindak pidana kepada aparat penegak hukum. Hal ini dapat dilihat dari data yang 
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didapat penulis dari setiap badan atau lembaga yang menangani perkara ini.Hal 

demikian merupakan dilematika aparat penegak hukum untuk menegakan hukum, 

karena aparat penegak hukum tidak dapat bertindak sesuai dengan tugasnya 

apabila tidak terdapat laporan maupun aduan dari masyarakat tentang adanya 

tindak pidana. 

3.4 Pandangan Hukum Islam Mengenai Penggunaan Narkoba 

Semua perkara baru termasuk Narkoba tetap ada hukumnya. Imam 

al-Qurtubi (671H) menyatakan (Ali dan Ghani, 2017):
 

Jika kita mewajibkan agar tidak menghukum sesuatu sehinggalah kita 

jumpadalilnya (secara khusus), nescaya akan rusaklah syariat, karena nas-

nas (dalil)itu sedikit. Maka sesungguhnya ia termasuk dari perkara-perkara 

dzohir danumum serta boleh dikiaskan.  

Al-Zahabi (748H) berkata:Narkoba yang berasal dari daun, hukumnya 

haram seperti arak. Yangmengambilnya dikenakan hukum hudud sebagaimana 

peminum arak. 

Imam al-Bahuti (1051H) menyatakan:Tidak dibolehkan mengambil 

Narkoba yang boleh memabukkan. Manakala Ibn al-Qaiyim (751H) pula 

menegaskan bahwa: 

Termasuk dari arak itu semua perkara yang memabukkan sama ada cecair 

ataupepejal, perahan atau yang dimasak. Ia juga merangkumi suapan 

kefasikan danmaksiat (maksudnya Narkoba), karena semuanya adalah arak 

dengan nas hadis Nabi saw yang jelas dan sahih.  

Terdapat beberapa nas dan hadis yang secara khususnya membicarakan 

tentang arak dan secara umumnya membicara tentang perkara yang memabukan. 

Allah berfirman; Wahai orang-orang Yang beriman, janganlah kamu hampiri 

sembah yang(mengerjakannya) sedang kamu dalam keadaan mabuk. (al-Nisa’a : 

43) 

Allah berfirman; 

“Wahai orang-orang Yang beriman! bahwa sesungguhnya arak, judi, 

pemujaan berhala, dan mengundi nasib dengan batang-batang anak panah, 

adalah (semuanya) kotor (keji) dari perbuatan syaitan. Oleh itu hendaklah 

kamu menjauhinya supaya kamu berjaya. (al-Mai’dah : 90) 
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Manakala penyalahgunaan Narkoba pula dikira haram apabila ia 

memabukkan dan memberi ‘iqab keatasnya. Imam Malik berpendapat 

pengharaman arak dalam Islam ialah pengharaman Narkoba secara itlaq tidak kira 

ia dinamakan arak atau bukan arak, apabila ia memabukkan maka hukumnya 

adalah haram. Pendapat ini adalah sama juga dengan dua imam lagi dari mazhab 

Syafi’e dan Ahmad . 

Hadis yang diriwayatkan oleh imam Ahmad Ibnu Hanbal dalam 

Musnadnya dan Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dalam sanadnya dengan 

sanad yang sahih dari pada Ummu Salamah:Yang bermaksud “Rasulullah Telah 

melarang segala perkara yang memabukkan dan melemahkan” . 

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan 

Dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana narkoba terhadap pelajar di 

Kabupaten Karanganyar mengacu pada undang-undang No. 11 tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun secara preventif ( Pencegahan) 

Kabupaten Karanganyar memiliki regulasi yang terkait dengan masalah anak 

dengan menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 15 

Tahun 2015 tentang Perlindungan anak yang bertujuan untuk mewujudkan 

Kabupaten Karanganyar sebagai Kabupaten Layak Anak.POLRES Kranganyar 

bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar 

dalam rangka melakukan langkah-langkah penanggulangan Tindak Pidana 

Narkoba melakukan beberapa kegiatan secara berkala dengan menyelenggarakan 

penyuluhan tentang Bahaya Narkoba dengan sasaran Kelompok-kelompok 

Karang Taruna, Ibu-ibu PKK, serta Sekolah-sekolah di Kabupaten Karanganyar. 

Dalam penanganan perkara tindak pidana narkoba terhadap pelajar 

tersebut terdapat hambatan berupa Dark Number maksudnya bahwa dalam 

kenyataan yang ada di dalam masyarakat terdapat banyak masalah tindak pidana 

narkoba oleh pelajar namun kenyataannya yang dilaporkan masyarakat itu sedikit 

hal ini disebabkan karena masih lemahnya peran masyarakat dalam melaporkan 

tindak pidana kepada aparat penegak hukum.  
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4.2 Saran 

Bagi aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh 

anak haruslah mengutamakan tindakan Restorative Justice dalam hal ini bertujuan 

untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh anak serta memberikan kesempatan 

kepada anak untuk memperbaiki kesalahannya.  

Kepada pihak sekolah haruslah memberikan tindakan-tindakan secara 

preventif untuk memberikan pembelajaran dan ilmu-ilmu yang baik sehingga 

dapat meminimalisir timbulnya kejahatan yang dimiliki oleh anak. 

Kepada orangtua dapat memberikan pendidikan agama, pengawasan, dan 

perlindungan kepada anak agar dapat menjauhi tindakan-tindakan terpuji hingga 

dapat melakukan tindak pidana. 
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