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IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK 

SEBAGAI PELAKU DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA PADA 

TAHAP PENYIDIKAN 

 

Abstrak 

Anak adalah karunia yang diberikan oleh tuhan Yang Maha Esa sebagai amanat 

untuk dijaga dan untuk dilindungi agar bisa menjadi generasi penerus bangsa dan 

negara untuk mewujudkan cita – cita luhur bangsa indonsia. Untuk itu anak 

mempunyai hak memperoleh perlindungan dari tindakan kekerasan, diskriminasi, 

maupun terjerumus melakukan perbuatan jahat dan tidak sepantasnya dilakukan 

oleh anak. BNN merilis surveinya terkait dengan total pengguna narkoba 24% 

diantaranya adalah anak – anak yang masih menempuh bangku pendidikan 

ditingkat SD, SMP, maupun SMA yang keseluruhan mencapai angka 50 juta 

anak. Hal demikian membuat anak harus berhadapan dengan hukum dan 

berurusan dengan aparat penegak hukum sehingga berimbas pada hak dan 

kewajiban anak tidak dapat dilaksanakan saat menjalani proses hukum, namun 

anak yang berhadapan dengan hukum oleh Undang – undang Nomor 35 Tahun 

2014 Tentang Perlindungan Anak diberikan perlindungan agar hak anak tidak 

dilanggar oleh aparat penegak hukum dengan berjalannya proses hukum dan anak 

tetap bisa melanjutkan masa depannya untuk menggapai cita – citanya. 

 

Kata Kunci: anak, hak anak, anak berhadapan dengan hukum, perlindungan 

hukum 

 

Abstract 

Children are a gift given by god almighty as a mandate to be guarded and 

protected so that they become the next generation of the nation and country to 

embody the noble ideals of Indonesia. For this reason, children have the right to 

obtain protection from acts of violence, discrimination, or fall into committing 

evil deeds that are improperly committed by children. BNN released its survey 

regarding a total of 24% of drugs users are children who are still studying at 

elementary, junior high and high school levels, which totaled 50 million children. 

It makes the children must face the law and deal with law enforcement officers so 

that this impacts on children can not carry our their rights and obligations when 

under going legal proceedings. However, childr4en who conflict with the low by 

law No. 35 of 2014 concerning child protection, the law 12 of 2011 concercing 

the juvenile justice system, as well as other laws protect children’s right so as not 

to beviolated by law enforcemet officials with the passage of legal proceedings, 

and the child can continue his future to achieve his goals.  

 

Keywords: children, children’s right, children dealing with the law, legal 

protection. 

 

1. PENDAHULUAN 

Anak adalah karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang maha Esa kepada pasangan 

suami istri sebagai amanat untuk dijaga dan di didik agar menjadi insan yang 

mempunyai harkat dan bermartabat serta memiliki budi pekerti yang baik sebagai 
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manusia seutuhnya. Tidak hanya dalam keluarga saja, anak merupakan aset bagi 

bangsa dan negara karena anak adalah generasi penerus bangsa serta sebagai 

ujung tombak estafet perubahan bangsa dan negara untuk mewujudkan cita – cita 

luhur bangsa indonesia. Sehingga perhatian kepada anak dirasa sangat penting 

agar bisa tumbuh dan berkembang. Dengan peran anak yang penting ini, hak anak 

telah dinyatakan secara tegas di konstitusi, bahwa negara menjamin hak anak atas 

kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari 

kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu kita selalu berupaya agar anak jangan 

sampai menjadi korban kekerasan, maupun terjerumus melakukan perbuatan-

perbuatan jahat atau perbuatan tidak terpuji lainnya (Wahyudi, 2011). Menurut 

Pasal 1 angka 1 Undang – undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan  

“Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun,termasuk 

anak yang masih dalam kandungan. 

Seiring dengan berjalanannya waktu kejahatan dan penyalahgunaan 

narkotika tidak dilakukan oleh orang dewasa saja, seiring perkembangan zaman 

para generasi muda dan anak-anak dibawah umur juga menjadi korban dan 

terjerumus didunia gelap tersebut. Hal ini merupakan suatu wujud dari kenakalan 

anak di era modern. 

KPAI menemukan adanya peningkatan keterlibatan anak dalam peredaran 

gelap narkoba. Anak semakin sering ditemukan semakin sering menjadi kurir 

hingga korban penyalahgunaan barang haram itu. Peningkatan jumlah anak yang 

terlibat dalam bisnis narkoba diduga berbarengan dengan semakin jumlah 

besarnya barang itu masuk dari luar negeri ke Indonesia dalam jumlah besar 

beberapa waktu ini. Total 87 juta anak yang berusia maksimal 18 tahun tercatat 

5,9 juta terpapar sebagai pecandu narkoba, 27 persen diantaranya adalah anak-

anak yakni 1,6 juta anak sebagai pengedar (KumparanNEWS, 2018). BNN merilis 

temuan surveinya terkait total pengguna narkoba 24 persen diantaranya adalah 

pelajar (anak – anak) dari tingkat Sekola Dasar (SD) hingga Sekolah Mnenengah 

Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang berjumlah 50 juta 

anak sedangkan ditingkat Perguruan Tinggi (PT) hanya 3,5 juta orang 

(Tribunnews.com, 2019). 
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Oleh karena itu anak – anak yang terjerumus dalam dunia gelap narkoba 

jenis narkotika harus mendapatkan perlindungan baik secara psikologis maupun 

secara hukum untuk menghindari gangguan psikologi yang mungkin terjadi pada 

anak dan mencegah stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum 

serta diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial yang wajar. 

Dalam undang – undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang – 

undang RI No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pada Pasal 1 angka (2) 

menyebutkan “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan 

melindungianak dan hak – haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, 

serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Adapun 

perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum juga diatar dalam 

Undang – undang tersebut terdapat pada Pasal 64 yang berbunyi ” Perlindungan 

Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui: a. perlakuan secara manusiawi 

dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya; b. pemisahan dari 

orang dewasa; c. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; d. 

pemberlakuan kegiatan rekreasional; e. pembebasan dari penyiksaan, 

penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta 

merendahkan martabat dan derajatnya; f. penghindaran dari penjatuhan pidana 

mati dan/atau pidana seumur hidup; g. penghindaran dari penangkapan, 

penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang 

paling singkat; h. pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, 

tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; i. penghindaran dari 

publikasi atas identitasnya; j. pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan 

orang yang dipercaya oleh Anak; k. pemberian advokasi sosial; l. pemberian 

kehidupan pribadi; m. pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang 

Disabilitas; n. pemberian pendidikan; o. pemberian pelayanan kesehatan; dan p. 

pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” 

 

2. METODE 

Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah pendekatan yuridis 

empiris yaitu cara prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah 
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penelitian dengan meneliti data sekunder dahulu untuk kemudian dilanjutkan 

mengadakan penelitian terhadap data primer dilapangan – lapangan (Suratman 

dan Dilah, 2013). Jenis penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis 

empiris karena permasalahan yang diteliti berkaitan dengan peraturan – peraturan 

yang penerapannya dihubungkan terhadap data yang diperoleh dilapanganyaitu 

mengenai perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum di 

tingkat penyidikan. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Bentuk Perlindungan Hukum yang Diberikan Oleh Undang – undang 

Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Kasus Anak 

Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika 

Perlindungan hukum yang diberikan undang – undang kepada anak berbentuk 

perlindungan hak – hak yang dimiliki oleh anak yang tidak boleh didiganggu atau 

dikesampingkan saat anak menjalani proses hukum. Ada lebih dari satu peraturan 

perundang – undangan yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi anak 

yang berhadapan dengan hukum di Indonesia dari peraturan yang bersifat umum 

sampai peraturan yang bersifat khusus mengatur tentang perlindungan anak. 

Yang pertama perlindungan mengenai hak – hak tersangka yang dalam hal 

ini adalah anak yang berhadapan dengan hukum diberikan oleh Kitab Undang – 

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang tercantum dalam Pasal 50 sampai 

Pasal 68 kecuali Pasal 64. Yang termuat dalam Pasal – pasal tersebut berisi 

tentang perlindungan terhadap hak – hak tersangka yang dalam hal ini termasuk 

anak yang berhadapan dengan hukum. Adapun hak – hak tersangka yang 

dilindungi oleh KUHAP yaitu mengatur mengenai hak – hak yang dimiliki 

tersangka saat menjalani proses pemeriksaan ditahap penyidikan dan  pengadilan, 

pemberian bantuan hukum kepada tersangka, mempunyai hak untuk memperoleh 

penangguhan penahanan, serta hak – hak lain yang tercantum dalam Pasal – pasal 

diatas.  

Dalam masa menjadi anak, anak mempunyai hak – hak yang tidak dapat 

dipisahkan darinya dan hak – hak tersebut haruslah memperoleh perlindungan, 

salah satu yang perlu diperhatikan adalah hak memperoleh perlindungan hukum 

ketika anak sedang berhadapan dengan hukum. Bentuk perlindungan hukum yang 
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diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum oleh undang – undang 

dapat berupa dilindunginya hak – hak yang dimiliki oleh anak untuk tetap bisa 

melakukan kewajibannya sebagai anak. Walaupun anak melakukan tindak pidana 

atau dalam hal ini terlibat kasus narkotika namun menurut undang – undang hak – 

hak anak tidak serta merta hilang atau dikesampingkan. Perlindungan hukum yang 

diberikan oleh undang – undang kepada anak dimulai dari tahap penyidikan 

sampai dikeluarkannya putusan pengadilan. Untuk itu perlindungan hukum bagi 

anak yang berhadapan dengan hukum juga diberikan oleh Undang – undang 

Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang – undang 

Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak tercantum perlindungan 

khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum salah satunya anak yang 

terlibat kasus tindak pidana narkotika harus mendapat bantuan hukum serta 

dilindungi hak – haknya seperti terbebas dari diskriminasi dan perbuatan – 

perbuatan lainnya yang dapat merugikan anak baik secara hukum maupun psikis. 

Proses perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum juga 

diberikan oleh undang – undang terhadap anak yang menjadi korban 

penyalahgunaan narkotika yang diatur dalam Pasal 59 A dan berjalannya 

prosesperlindungan tersebut haruslah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 

64 Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak.  

Perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum juga 

diberikan oleh undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak. Undang  - undang sistem peradilan anak mengatur mengenai 

pedoman beracara yang digunakan oleh penyidik anak untuk menangani perkara 

pidana khusus anak dan hak – hak yang dimiliki oleh anak saat dalam proses 

peradilan. Jadi dapat dikatakan proses peradilan tersangka anak dengan orang 

dewasa berbeda karena anak menggunakan Undang – undang sistem peradilan 

khusus untuk anak. yang bertujuan untuk melindungi hak – hak yang dimiliki oleh 

anak. 

Dalam undang – undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan 

Anak juga telah diatur mengenai hak – hak tersangka atau terdakwa anak hal ini 

menunjukkan bahwa anak sebagai tersangka atau terdakwa juga mempunyai hak – 

hak yang dilindungi oleh undang - undang dan tidak boleh dilanggar oleh aparat 
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penegak hukum dengan alasan menjalankan proses hukum. Dalam undang – 

undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak juga diatur mengenai 

hak – hak anak yang berhadapan dengan hukum, hal ini dapat diartikan bahwa 

undang – undang juga memberikan perlindungan  terhadap hak –hak anak yang 

sedang berhadapan dengan hukum agar anak bisa menjalankan kewajiban dan 

haknya sebagai anak walaupun sedang dalam proses hukum. 

3.2 Implementasi Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang 

Berhadapan dengan Hukum dan Kendala Pemberian Perlindungan 

Hukum yang Sering Muncul dalam Kasus Anak Sebagai Pelaku pada 

Tindak Pidana Narkotika 

Kasus anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika di Polresta Surakarta rata 

– rata dilakukan anak dengan umur 16 (enam belas) sampai 17 (tujuh belas) tahun. 

Bahwa jika melihat implementasi pemberian perlindungan hukum pada anak yang 

berhadapan dengan hukum di kota Surakata ditahap penyidikan sudah berjalan 

dengan sebagaimana mestinya dengan ketentuan yang diberikan oleh undang – 

undang. Pada tahap penyidikan sendiri anak yang berhadapan dengan hukum 

mendapatkan pendampingan dari orang tua pelaku, penasehat hukum dan 

pembimbing kemasyarakatan dari Bapas. Secara tidak langsung hal ini membuat 

proses pemeriksaan ditahap penyidikan diawasi oleh pihak orang tua, penasehat 

hukum dan pembimbing kemasyarakatan yang mengakibatkan minimnya 

pelanggaran atau tindakan – tindakan yang merugikan anak baik secara hukum 

maupun psikis.  

Dalam prakteknya penyidik polresta surakarta sudah menjalankan apa 

yang menjadi tugasnya yaitu melakukan penyidikan kasus tindak pidana anak dan 

melindungi apa yang menjadi hak – hak anak. Dapat dikatakan demikian karena 

pada saat pemeriksaan ditahap penyidikan anak selalu didampingi oleh orang tua, 

penasehat hukum dan pembimbing kemasyarakatan dari Bapas. Jika ada hak –hak 

anak yang dilanggar dengan adaanya proses hukum maka akan menjadi tugas dari 

penasehat hukum anak untuk memperjuangkan hak – hak anak. 

Pada implementasi pemberian perlindungan hukum ada beberapa hal yang 

belum bisa dilaksanakan di Polresta Surakarta dikarenakan syaratnya tidak 

memenuhi untuk dilakukan dan terkendala pada infrastruktur penunjang 



7 

pelaksanaan. Adapun hal yang tidak bisa dilaksanakan adalah diversi dan 

penahanan di ruang khusus tahanan anak.  

3.3 Perspektif Hukum Islam Mengenai Tindak Pidana Nrkotika dan 

Pandangan Islam Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang 

Melakukan Tindak Pidana Narkotika 

Hukum islam sendiri adalah hukum Alloh yang bersumber pada Al – Qur’an dan 

Al – Hadist yang mengatur kehidupan manusia mukallaf. Dalam hukum islam 

terdapat bagian pembahasan hukum pidana. Tindak pidana atau tindak kejahatan 

disebut dengan jarimah. Jarimah sendiri merupakan larangan – larangan syark 

yang diancam oleh alloh dengan hukuman had atau ta’zir (Hanafi, 1997). 

Walaupun larangan penggunaan narkotika tidak secara jelas diatur dalam 

Al – Qur’an dan Al – Hadist, namun islam mempunyai pandangan mengenai 

narkotika, narkotika menurut islam adalah sesuatu yang mempunyai sifat 

memabukkan baik yang jenisnya sintetis maupun semi sintetis seperti heroin atau 

putaw, ganja atau marijuana, kokain dan jenis psikotropika; ekstasi, 

methamphetamine /sabu-sabu dan obat-obat penenang; pilkoplo, BK, nipam dsb. 

Sesuatu yang memabukkan dalam Al  - quran  disebut khamar, artinya sesuatu 

yang dapat menghilangkan akal. Meskipun bentuknya berbeda namun cara kerja 

khamar dan narkoba sama saja. Keduanya memabukkan, merusak fungsi akal 

manusia (Syafii, 2009).  

Dalam hukum islam terdapat ilmu ushul fiqh dengan metode qias yang 

merupakan salah satu ilmu yang luar biasa yang dimiliki oleh hukum islam, 

dengan cara mengqiaskan perkara atau masalah yang muncul dengan hukum yang 

mempunyai persamaan ‘illat merupakan solisi yang bisa memecahkan 

permasalahan terkait dengan menghukumi sesuatu yang belum diatur dalam 

hukum syark. Karena pada dasarnya hukum islam bisa saja dipahami karena 

sudah ada aturannya di Al – Qur’an maupun Al – Hadist namun apabila tidak 

dijelaskan secara rinci maka para ulama haruslah memahami huku islam secara 

jeli dan mendalam lagi salah satunya dengan menggunakan metode qias karena 

terkadang perintah atau larangan dijelaskan dalam Al – Qur’an maupun Al – 

Hadist bersifat tersirat. Dalam hal ini jika hukum islam melihat persamaan ‘illat 

antara narkotika dan khamr dikarenakan keduanya mempunyai persamaan ‘illat 
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yaitu menimbulkan efek “memabukkan” yang dapat juga diartikan hilangnya 

kesadaran penggunanya dan merusak sistem kerja pada tubuh manusia dan masih 

banyak kemudhorotan lainnya. Maka sah saja apabila menurut hukum islam 

bahwa narkotika mempunyai sifat haram apabila disalahgunakan dengan cara 

melanggar hukum yang ada. 

Terkait dengan pandangan islam tentang pemberian perlindungan hukum bagi 

anak yang berhadapan dengan hukum sangatlah penting, anak – anak yang terjerat 

kasus hukum haruslah diberikan perlindungan agar tidak terjadi diskriminasi dan 

dilanggarnya hak – hak yang dimiliki oleh anak. Karena anak yang berhadapan 

dengan hukum juga termasuk dengan anak yang lemah baik dalam urusan hukum 

maupun dalam kondisi psikisnya oleh sebab itu Alloh SWT memerintahkan 

kepada hamba Nya melalui ayat diatas sebagai dasar untuk senantiasa 

memberikan perlindungan terhadap anak – anak yang membutuhkan bantuan yang 

dalam hal ini bantan hukum.  

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan  

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh undang – undang terhadap anak 

yang berhadapan dengan hukum khususnya dalam perkara tindak pidana 

narkotika telah diberikan oleh peraturan perundang – undangan ada. Perlindungan 

hukum bagi tersangka sudah diatur dalam Kitab Undang – undang Hukum Acara 

Pidana KUHAP secara jelas yang mana dalam KUHAP telah mengatur hak – hak 

tersangka yang perlu dilindungi oleh undang – undang. 

Untuk menjamin perlindungan hukum khususnya bagi anak yang 

berhadapan dengan hukum pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang – 

undangan Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai 

pedoman beracara untuk tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku anak. Dalam 

undang – undang tersebut mengatur proses beracara tindak pidana yang dilakukan 

anak mulai dari tahap penyidikan, penuntutan sampai tahapan persidangan dan 

melindungi hak – hak yang dimiliki oleh tersangka anak. Perlindungan hukum 

bagi anak pada tahapan penyidikan sudah diatur secara jelas dalam peraturan 

undang – undang tersebut. Dalam undang – undang tersebut mengatur tentang hak 

– hak yang dimiliki oleh tersangka anak. 
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Perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal 

ini anak yang melakukan tindak pidana narkotika juga diberikan oleh Undang – 

undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan Anak. Dalam undang –

undang ini mengatur mengenai perlindungan anak yang berhadapan dengan 

hukum termasuk anak yang melakukan tindak pidana narkotika. Anak – anak 

yang terlibat dalam kasus tindak pidana narkotika mendapatkan perlindungan 

khusus oleh undang – undang tersebut karena walaupun anak melakukan tindak 

pidana tetapi mereka masih mempunyai hak – haknya sebagai anak dan hak – hak 

tersebut wajib dilindungi oleh undang – undang. 

Diberikannya perlindungan hukum bagi anak mempunyai tujuan agar anak 

terbebas dari segala bentuk diskriminasi yang bisa merugikan anak baik kerugian 

yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, maupun sosial. Selain itu anak juga 

mempunyai hak – hak yang harus dilindungi agar tetap bisa menjalankan 

kewajibannya sebagai anak. 

Mengenai kendala pemberian perlindungan hukum bagi anak yang 

berhadapan dengan hukum pada tahap penyidikan di polresta Surakarta tidak 

mengalami kendala secara teknisnya karena pemberian perlindungan hukum 

untuk anak yang berhadapan dengan hukum sudah diatur dengan jelas oleh 

peraturan perundang – undangan sehingga para penegak hukum bisa menjalankan 

tugasnya sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang – 

undangan. 

Untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan undang – undang penyidik, 

penasehat hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) harus saling 

berkoordinasi satu sama lain agar proses perlindungan hukum bagi anak bisa 

berjalan sesuai dengan peraturan perundang – undangan dan para aparat penegak 

hukum tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan hak – hak yang dimiliki 

oleh anak pelaku. Jika pihak – pihak tersebut tidak melakukan koordinasi yang 

baik maka akan menimbulkan minimnya pengawasan pada proses penyidikan 

sehingga aparat penegak hukum memungkinkan untuk melakukan perbuatan yang 

bisa merugikan hak – hak yang dimiliki oleh tersangka anak. 

Namun masih ada sedikit kendala yang muncul dalam pemberian 

perlindungan hukum di Surakarta, kendala tersebut terletak pada minimnya 
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infrastuktur yang belum disediakan oleh pemerintah Surakarta untuk menyediakan 

sel tahanan khusus bagi anak. Anak – anak yang mengalami proses penahanan 

sementara masih dititipkan diruang tahanan polresta surakarta yang ruang tahanan 

tersebut bersandingan atau masih satu komplek dengan ruang tahanan orang 

dewasa. Jika tidak dilakukan pemisahan sel anatara sel anak dan sel orang dewasa 

maka  hal ini akan menyebabkan kondisi mental anak tergananggu dan tertekan. 

Perspektif hukum islam mengenai tindak pidana narkotika yaitu islam 

mempunyai pandangan bahwa narkotika merupakan barang yang haram untuk 

dikonsumsi dikarenakan mengonsumsi narkotika secara sedikit atau berlebihan 

dapat menyebabkan kerusakan pada tubuh manusia. Walaupun tidak diatur secara 

jelas di Al – qur’an maupun As – sunnah tentang keharamannya namun islam 

tetap menetapkan narkotika sebagai barang haram dengan metode ushul fiqh yaitu 

dengan cara meng- qias kan narkotika dengan khamr dengan melihat dari 

persamaan illatnya. 

Terkait dengan pandangan islam mengenai perlindungan hukum yang 

diberikan untuk anak yang berhadapan dengan hukum khususnya dalam tindak 

pidana narkotika, islam melihat bahwa anak merupakan amanah dari Alloh SWT 

yang harus dijaga dan dilindungi. Anak yang melakukan tindak pidana narkotika 

juga termasuk anak yang harus dilindungi dan diberikan pertolongan karena anak 

tersebut dalam keadaan yang lemah dan membutuhkan pertolongan, support, dan 

perlindungan agar hak – haknya tidak dirugikan saat berjalannya proses hukum 

dan anak tetap bisa melakukan kewajibannya sebagai anak. 

4.2 Saran   

Dalam pemberian perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum 

aparat penegak hukum harus sepenuh hati menjalankan tugasnya untuk 

melindungi hak – hak anak yang telah diatur dalam undang – undang 

perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak serta pemerintah kota 

surakarta harus mengatasi kendala implementasi perlindungan hukum bagi anak 

yang berhadapan dengan hukum, dengan melakukan pembangun infrastruktur 

rutan (rumah tahanan) khusus untuk penahanan anak sehingga proses penahanan 

dapat berjalan dengan ketentuan undang – undang sebagai bentuk perlindungan 

bagi anak dengan dipisahkannya tahanan antara anak dengan orang dewasa. 
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Untuk mewujudkan perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana 

narkotika pada tahap penyidikan di kota Surakarta, pihak – pihak yang berwenang 

haruslah menjalankan proses hukum sesuai prosedur hukum yang ada serta 

haruslah menjalin koordinasi antara pihak – pihak yang terkait agar perlindungan 

hukum yang diberikan terhadap anak dapat berjalan sebagai mana mestinya dan 

tidak terjadi tindakan atau hal – hal yang dapat merugikan anak.  
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