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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Anak merupakan laki-laki atau perempuan yang belum dewasa atau 

belum mengalami masa pubertas. Pengertian anak dalam Undang Undang 

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 

18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.  

Sedangkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak memaknai anak sebagai anak yang telah berusia 12 (dua belas) 

tahun tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun. 

Dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, penggolongan 

seseorang sebagai anak tidak diatur menurut waktunya, tetapi mengenai hal 

tersebut terdapat dalam Pasal 6 ayat 2 yang didalamnya termuat ketentuan 

syarat perkawinan bagi orang usianya belum genap 21 tahun adalah mendapat 

izin kedua orang tua.  Pasal 7 ayat 1 memuat batasan minimum usia untuk 

dapat kawin, yakni bagi laki-laki adalah 19 (sembilan belas) tahun dan bagi 

perempuan 16 (enam belas) tahun. 

Menurut Hilman Hadikusuma, batas antara orang yang belum dewasa 

dan sudah dewasa sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan. Hal ini 

disebabkan pada kenyataanya atau dalam kehidupan sehari-hari, orang belum 

dewasa telah melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum 

https://id.wikipedia.org/wiki/Lelaki
https://id.wikipedia.org/wiki/Perempuan
https://id.wikipedia.org/wiki/Dewasa
https://id.wikipedia.org/wiki/Pubertas
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dewasa telah melakukan transaksi jual beli, berdagang dan sebagainya 

walaupun ia belum menikah.1 

Pengertian anak juga tertera dalam Pasal 330 Kitab Undang Undang 

Hukum Perdata. Yaitu orang yang belum dewasa dan seseorang yang belum 

mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai subjek hukum atau layaknya 

subjek hukum nasional yang ditentukan oleh perundang-undangan perdata.  

Ditinjau dari Pasal 45 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, anak 

disebut sebagai orang yang belum dewasa apabila belum berusia 16 (enam 

belas) tahun. Oleh sebab itu jika anak tersebut terlibat dalam perkara pidana , 

hakim boleh memerintahkan supaya tersangka tersebut dikembalikan kepada 

orang tuanya, walinya atau pemeliharanya dengan tanpa  dikenakai hukuman, 

atau dapat pula diserahkan kepada pemerintah tanpa hukuman. 

Kedudukan status pengertian anak dalam hukum pidana meliputi 

dimensi-dimensi sebagai berikut: 

 – Ketidakmampuan untuk mempertanggung jawabkan tindak pidana.  

– Pengembalian hak-hak anak dengan jalan mensubtitusikan hak-hak anak 

yang timbul dari lapangan hukum keperdataan, tata negara dengan maksud 

untuk mensejahterakan anak.  

– Rehabilitasi, yaitu proses perbaikan mental spiritual yang disebabkan oleh  

tindakan hukum pidana yang dilakukan oleh anak, dimana anak berhak atas 

itu. 

– Hak-hak untuk menerima pelayanan dan asuhan yang layak. 

                                                             
1 Andy Lesmana, “Definisi Anak” dalam Kompasiana, Selasa, 15 Mei 2012,  
https://www.kompasiana.com/alesmana/55107a56813311573bbc6520/definisi-anak?page=all 
diunduh Minggu, 13 September 2020. 

https://www.kompasiana.com/alesmana/55107a56813311573bbc6520/definisi-anak?page=all
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– Hak anak-anak dalam proses hukum acara pidana.2 

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki hak dan 

kewajiban untuk melanjutkan serta mewujudkan cita-cita untuk membangun 

bangsa dan negara Indonesia. Tetapi dalam hidup bermasyarakat, anak tak 

luput dari melakukan kesalahan yaitu melakukan perbuatan yang  tidak baik 

sehingga dapat merugikan dirinya sendiri, bahkan dapat merugikan orang 

lain. Bahkan terkadang tanpa disadari, perbuatan yang dilakukan oleh anak 

tersebut melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Anak yang 

melakukan perbuatan melanggar hukum harus berhadapan dengan aparat 

penegak hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. 

Salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah 

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Ditambah lagi di era 

globalisasi saat ini, sangat mudah untuk mendapatkan narkotika. Pengertian 

Narkotika, menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 

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

tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang bisa menyebabkan 

penurunan serta perubahan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan 

rasa nyeri, hilangnya rasa, dan dapat menimbulkan kecanduan bagi 

pemakainya, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan tertentu. 

Penggunaan Narkotika sendiri dilarang di Indonesia dan dapat dijatuhi 

hukuman pidana. Anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika harus 

                                                             
2 Komisi Fatwa, “Pengertian Anak Dalam Hukum Indonesia” dalam Komisi Hukum Perundang-
undangan dan Advokasi, Selasa, 24 September 2019, 
https://www.muisumut.com/blog/2019/09/24/pengertian-anak-dalam-hukum-indonesia/ 
diunduh Minggu, 13 September 2020. 

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4af3b7f6cf607/nprt/1060/uu-no-35-tahun-2009-narkotika
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4af3b7f6cf607/nprt/1060/uu-no-35-tahun-2009-narkotika
https://www.muisumut.com/blog/2019/09/24/pengertian-anak-dalam-hukum-indonesia/
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berhadapan dengan aparat penegak hukum untuk mempertanggungjawabkan 

perbuatannya. 

Pertanggungjawaban pidana adalah tindakan untuk menentukan 

perbuatan yang dilakukan seseorang harus dipertanggungjawabkan. Dengan 

kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan 

apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana. Dalam 

pertanggungjawaban pidana, beban pertanggungjawaban dibebankan kepada 

pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan 

sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana 

apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan 

hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertanggungjawabnya apabila 

didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya 

kemampuan bertanggungjawab seseorang.  

Aturan Hukum yang mengatur pemidanaan terhadap anak terdapat 

dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Anak. Dalam Undang-undang tersebut diatur bahwa tanggung jawab pidana 

anak sejak berusia 12 hingga 18 tahun, tetap saja tidak memungkinkan 

apabila seorang anak berusia 12 sampai 18 tahun  dikirim ke penjara anak. 

Hal tersebut dikarenakan dalam pasal 69 ayat (2) UU ini menyatakan bahwa 

anak yang usianya belum genap 14 tahun hanya bisa mendapat tindakan.  

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 

Pasal 1 ayat 2 dirumuskan pengertian mengenai perlindungan anak. Yakni 

segala kegiatan yang bertujuan demi menjamin dan melindungi anak beserta 

hak-haknya supaya dapat hidup, tumbuh dan berkembang, serta beradaptasi 
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secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, dan 

mendapat perlindungan dari segala bentuk  kekerasan dan diskriminasi. 

Narkotika dalam perspektif hukum islam disebut dengan mukhaddirat. 

Para ulama menyamakan hukum mukhaddirat pada hukum khamar. Dalam 

salah satu dalil Umar bin Khattab RA, menjelaskan bahwa khamar adalah 

segala sesuatu yang menutup akal. Dan narkotika termasuk dalam definisi 

khamar seperti yang disebutkan Umar bin Khattab RA. Narkotika bisa 

mengacaukan pikiran dengan menyebabkan halusinasi dan hilangnya akal. 

Narkotika juga bersifat memabukkan sehingga hal tersebut tentunya dilarang 

dalam islam. Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa akibat yang ditimbulkan 

ketika seseorang mengonsumsi narkotika sama saja dengan orang yang 

mabuk karena khamar.3 Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik 

untuk mengadakan penelitian dengan judul “PERTANGGUNGJAWABAN 

PIDANA PELAKU PENGEDARAN NARKOTIKA YANG 

DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 

06/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Kgn)”. 

B. PEMBATASAN DAN PERUMUSAN MASALAH 

Supaya penelitian ini lebih fokus dan tidak meluas dari pembahasan 

yang dimaksud, maka penulis membatasi penulisan skripsi ini terfokus pada 

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengedaran Narkotika yang Dilakukan 

oleh Anak. Sehingga berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : 

                                                             
3 Unknown, “Narkotika dalam Fikih Islam” dalam Republika, Jumat, 8 Mei 2015, 
https://republika.co.id/berita/no0x0828/narkotika-dalam-fikih-islam, diunduh Selasa 10 Oktober 
2020.   

https://republika.co.id/berita/no0x0828/narkotika-dalam-fikih-islam
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1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana anak yang terlibat dalam tindak 

pidana narkotika? 

2. Bagaimana dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam 

menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap perkara tindak pidana anak 

dalam Putusan No.06/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Kgn? 

3. Bagaimana hukum mengonsumsi narkotika dalam perspektif hukum 

islam? 

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin 

dicapai dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang terlibat 

dalam tindak pidana narkotika. 

2. Mengetahui apa dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam 

menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap perkara tindak pidana anak 

dalam Putusan No.06/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Kgn. 

3. Mengetahui hukum mengonsumsi narkotika dalam perspektif hukum 

islam. 

Dari hasil penelitian ini, penulis harap dapat memberikan manfaat 

antara lain: 

1. Secara Akademis 

Dari aspek akademis, penyusunan skripsi ini diharapkan dapat 

mengembangkan dan memperkaya pengetahuan, serta dapat menjadi 

referensi penulisan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana 

anak yang terlibat tindak pidana narkotika. 
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2. Secara Praktis 

Dari aspek praktis, penyusunan skripsi ini diharapkan dapat 

memberikan edukasi pemahaman terhadap masyarakat yang 

memerlukan informasi terkait pertanggungjawaban pidana anak yang 

terlibat tindak pidana narkotika, dan diharapkan mampu membantu 

masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan hukum serta kepastian 

hukum bagi yang membutuhkan. 

D. KERANGKA PEMIKIRAN 

 

Tindak Pidana Narkotika

Dilakukan oleh orang 
dewasa

Dilakukan oleh anak 

Pertanggungjawaban 
Pidana

Undang Undang Nomor 11 
Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak KUHP

Dasar Pertimbangan Hakim

KUHAP
Undang Undang Nomor 48 

Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman

Dalam Perspektif Hukum 
Islam

Alquran dan Pendapat 
Ulama

UU No 35 Tahun 2009 
Tentang Narkotika
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Tindak Pidana Narkotika, adalah serangkaian perbuatan yang dilarang 

oleh undang undang yang berkaitan dengan kegiatan pemakaian dan 

peredaran atau perdagangan  obat atau zat kimia yang berfungsi menurunkan 

tingkat kesadaran ingatan atau fisik seseorang, dan bahkan menyebabkan 

masalah dan  gangguan kesehatan kejiwaan seseorang tersebut, dalam situasi 

dan kondisi tertentu yang telah terjadi, oleh karena itu dapat dikenai sanksi 

fisik maupun moral bahkan perampasan kekayaan bagi pelakunya.4 

Narkotika sendiri ialah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau 

bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menimbulkan 

turunnya tingkat kesadaran, dan bahkan berubahnya kesadaran seseorang,  

hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat 

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan 

yang berbeda. 

Dalam UU N0 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan dalam 

pasal 111 ayat 1, menjelaskan bahwa ‘setiap orang’ yang dengan sengaja 

menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan 

Narkotika akan mendapat hukuman pidana. “Setiap orang” yang dimaksud 

ialah kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian 

yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa. Tindak 

pidana dapat dilakukan baik oleh orang dewasa maupun anak dibawah umur. 

Akan tetapi  pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan tentunya berbeda.  

                                                             
4 Unknown, “Sekilas Tindak Pidana Narkotika”, dalam Bedah Hukum, Senin, 05 Januari 2015, 
http://asa-keadilan.blogspot.com/2015/01/sekilas-tindak-pidana-narkotika_5.html, diunduh 
Selasa 15 September 2020. 

http://asa-keadilan.blogspot.com/2015/01/sekilas-tindak-pidana-narkotika_5.html
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Berkaitan dengan ketentuan pidana, pidana yang dapat dijatuhkan 

terhadap anak yang terlibat tindak pidana tertera dalam Sistem Peradilan 

Pidana Anak (SPPA) mulai dari Pasal 71-83.5 

Selain pertanggungjawaban pidana, dasar pertimbangan hakim juga 

merupakan faktor penting dalam memutus suatu perkara. Didalam 

menjatuhkan pidana hakim juga harus mempertimbangkan faktor-faktor yang 

dapat meringankan dan memberatkan pidana yang tercantum pada KUHAP. 

Selain KUHAP, adapula UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus suatu 

perkara terutama bila pelakunya adalah anak. 

Selain ditinjau dari Hukum Positif Indonesia, penggunaan narkotika 

juga ditinjau dari perspektif hukum islam, dimana berpedoman pada Alquran 

serta pendapat para ulama. 

E. METODE PENELITIAN 

Dalam melakukan metode penelitian ini, penulis telah menentukan 

metode penelitian yang akan digunakan untuk melakukan penelitian yaitu 

sebagai berikut: 

1. Metode Pendekatan 

 Dalam mengerjakan penelitian ini penulis menggunakan metode 

penelitian yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang 

dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder 

saja.6 Penelitian ini meneliti mengenai pertanggungjawaban pidana 

                                                             
5 Koesno Adi, 2014, Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak, Malang:Setara Press, hal 13. 
6 Henni Muchtar, “Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah dengan Hak Asasi 
Manusia” Humanus Vol XIV, Nomor 1 Tahun 2015 (Mei, 2015) hal 84.  
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serta dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak 

pidana narkotika oleh anak yang bersumber pada peraturan-peraturan 

tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada pada 

perpustakaan karena akan membutuhkan data yang bersifat sekunder 

pada perpustakaan.  

2. Jenis Penelitian 

 Penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian deskriptif. 

Penulis akan menggambarkan pertanggungjawaban pidana serta dasar 

pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana 

narkotika oleh anak. 

3. Jenis Data 

 Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data 

sekunder. Data Sekunder dapat terbagi menjadi bahan hukum sebagai 

berikut: 

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif 

atau memiliki otoritas7, yang meliputi: 

1. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan 

Anak. 

2. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak. 

3. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman. 

4. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 

                                                             
7 Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Jakarta:Prenadamedia Grup, hal 181. 



11 
 

 
 

5. Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). 

6. Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 

7. Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). 

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu semua publikasi mengenai hukum 

yang tidak termasuk dokumen-dokumen resmi, yang meliputi: 

1. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 06/Pid.Sus-

Anak/2017/PN.Kgn. 

2. Jurnal-jurnal hukum. 

3. Buku-buku teks. 

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk 

serta penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder8, yang meliputi media internet. 

4. Metode Pengumpulan Data. 

 Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah studi kepustakaan, yang merupakan kegiatan mengumpulkan 

informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek 

penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh melalui buku-buku, karya 

ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain. 9 

5. Metode Analisis Data. 

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode analisis 

data kualitatif. Merupakan teknik analisis yang berfokus pada informasi 

                                                             
8 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. 
Jakarta:CV Rajawali, hal 15. 
9 Unknown, “Pengertian Studi Kepustakaan”, dalam Transiskom.com, Rabu, 30 Maret 2016, 
https://www.transiskom.com/2016/03/pengertian-studi-
kepustakaan.html#:~:text=Studi%20kepustakaan%20adalah%20kegiatan%20untuk,%2C%20dan%
20sumber%2Dsumber%20lain., diunduh Kamis 17 September 2020. 

https://www.transiskom.com/2016/03/pengertian-studi-kepustakaan.html#:~:text=Studi%20kepustakaan%20adalah%20kegiatan%20untuk,%2C%20dan%20sumber%2Dsumber%20lain
https://www.transiskom.com/2016/03/pengertian-studi-kepustakaan.html#:~:text=Studi%20kepustakaan%20adalah%20kegiatan%20untuk,%2C%20dan%20sumber%2Dsumber%20lain
https://www.transiskom.com/2016/03/pengertian-studi-kepustakaan.html#:~:text=Studi%20kepustakaan%20adalah%20kegiatan%20untuk,%2C%20dan%20sumber%2Dsumber%20lain
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non numerik dengan asas filsafat positivisme. Pada penggunaan teknik 

analisis kualitatif ini lumrahnya membahas secara konseptual terhadap 

suatu permasalahan dan tidak terganggu dengan data-data angka.10  

F. SISTEMATIKA PENULISAN 

 Sistematika penulisan ini memuat uraian tentang isi bab-bab bagian 

utama yang ada dalam skripsi untuk mempermudah gambaran dan 

mempelajari isinya: 

BAB I berisi pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, 

pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka 

pemikiran, metode penelitian, dan sistematika skripsi. 

BAB II berisi tinjauan pustaka yang berisi mengenai Tinjauan Umum 

tentang Tindak Pidana, Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana, 

Tinjauan Umum tentang Anak, dan Tinjauan Umum tentang Narkotika. 

BAB III berisi hasil penelitian dan pembahasan dari objek penelitian 

mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang terlibat tindak 

pidana narkotika dan dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam 

menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap perkara tindak pidana anak. 

BAB IV berisi penutup yang terdapat kesimpulan dan saran dari akhir 

penelitian. 

 

                                                             
10 Muhammad Khairil, “Teknik Analisis Data – Penelitian, Jenis, dan Tahapannya”, dalam 
Quipper.blog, Senin 6 Juli 2020, https://www.quipper.com/id/blog/tips-trick/school-life/teknik-
analisis-data-pengertian-jenis-dan-tahapannya/, diunduh Kamis 17 September 2020. 

https://www.quipper.com/id/blog/tips-trick/school-life/teknik-analisis-data-pengertian-jenis-dan-tahapannya/
https://www.quipper.com/id/blog/tips-trick/school-life/teknik-analisis-data-pengertian-jenis-dan-tahapannya/
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