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PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGEDARAN 

NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI KASUS 

PUTUSAN NOMOR : 06/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Kgn).  

Abstrak 

Kejahatan narkotika adalah kejahatan yang terjadi dalam masyarakat yang 

pelakunya bukan hanya orang dewasa, tetapi juga anak. Pertanggungjawaban 

pidana yang dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana narkotika 

dijelaskan dalam UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 

Pertanggungjawaban pidana narkotika yang dapat dijatuhkan kepada anak yang 

berusia 18 tahun kebawah diatur dalam serta  Undang-undang Nomor 11 Tahun 

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yaitu pidana pokok yang 

terdiri atas; pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan 

dalam lembaga, dan penjara, serta pidana tambahan yang berupa perampasan 

keuntungan yang didapat dari tindak pidana yang dilakukan, atau pemenuhan 

kewajiban adat. Dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam memutus 

perkara adalah KUHAP serta UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman. Hukuman mengonsumsi khamr termasuk hukuman ta’zir, atau jenis 

hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku jarimah ta’zir atau jenis kejahatan yang 

tidak dijelaskan secara tegas dalam al-Qur’an. 

Kata Kunci : Narkotika, Pertanggungjawaban Pidana, Anak. 

Abstract 

Narcotics crime is a crime in society occur  where the perpetrators are not only 

adults, but also minors. The criminal responsibility for children who commit 

narcotic crime is regulated in Law No. 11/2012 on the Juvenile Criminal Justice 

System. Liability for narcotics crimes that can be imposed on children aged 18 

and under is regulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile 

Criminal Justice System (SPPA), namely the main crime consisting of warning, 

criminal with conditions, job training, guidance in institutions, and imprisonment, 

as well as additional punishment in the form of deprivation of profits derived from 

the crime committed, or fulfillment of customary obligations. The basis for 

consideration used by judges in deciding cases is the Criminal Procedure Code 

and Law No. 48/2009 concerning Judicial Power. The punishment of consuming 

khamr includes punishment for ta'zir, or the type of punishment imposed on the 

perpetrator of the finger of ta'zir or a type of crime that is not explicitly explained 

in the al-Qur'an. 

Keywords: Narcotics, Criminal Liability, Children. 

1. PENDAHULUAN

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 

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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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. Penggunaan Narkotika sendiri dilarang 

di Indonesia dan dapat dijatuhi hukuman pidana. Anak yang terlibat dalam 

tindak pidana narkotika harus 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.  

Salah satu unsur pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, untuk 

menentukan kesalahan si pelaku harus lebih dahulu menentukan perbuatannya 

apakah perbuatan memenuhi unsur – unsur dari syarat pemidanaan objektif. 

1Masalah pertanggungjawaban pidana dengan pelaku anak tunduk pada UU 

Perlindungan Anak dan UU Sistem Peradilan Anak, sedangkan untuk aturan 

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. Dalam 

undang-undang tersebut, tidak dibenarkan adanya perbuatan yang dapat 

menghambat pertumbuhan dan perkembangan bagi anak. Berdasarkan latar 

belakang permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU 

PENGEDARAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK 

(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 06/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Kgn).” 

Dalam rumusan masalah ini menegaskan kembali terhadap pokok 

permasalahan tentang judul yang diangkat yaitu “Pertanggungjawaban Pidana 

Pelaku Pengedaran Narkotika yang Dilakukan oleh Anak” hal yang menjadi 

1 Kuswardani dan Gilang Kartika, “Asaskesalahan Dalam Hukum Pidana Pilar Perlindungan Hak 
Asasi Manusia “, Prosiding Seminar Nasional Online & Call For Papers Fakultas Hukum Universitas 
Suryakancan 2020, halaman  11 – 20. Cianjur : Fakultas Hukum , Universitas Surya Kencana.  
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pokok permasalahan yaitu Bagaimana pertanggungjawaban pidana anak yang 

terlibat dalam tindak pidana narkotika, 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, 

Bagaimana hukum mengonsumsi narkotika dalam perspektif hukum islam. 

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah mengetahui bagaimana 

pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan terhadap anak yang terlibat tindak 

pidana narkotika, mengetahui dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim 

dalam menjatuhkan putusan pemidaan terhadap anak dalam Putusan 

No.06/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Kgn, serta mengetahui hukum mengonsumsi 

narkotika dalam perspektif hukum islam. Sedangkan manfaat dari penulisan 

skripsi ini adalah melalui penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan dan 

memperkaya pengetahuan, serta dapat menjadi referensi penulisan yang 

berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana anak yang terlibat tindak pidana 

narkotika. Serta 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. 

2. METODE 

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.2 Penelitian ini akan 

menggunakan jenis penelitian deskriptif.  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.3 Metode analisis data dalam penelitian ini 

adalah metode analisis data kualitatif. 

2 Henni Muchtar, “Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah dengan Hak Asasi 
Manusia” Humanus Vol XIV, Nomor 1 Tahun 2015 (Mei, 2015) hal 84.  
3 Unknown, “Pengertian Studi Kepustakaan”, dalam Transiskom.com, Rabu, 30 Maret 2016, 
https://www.transiskom.com/2016/03/pengertian-studi-

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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3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Pertanggungjawaban pidana anak yang terlibat dalam tindak pidana

narkotika.

Di Indonesia sendiri terdapat Undang Undang yang mengatur tindak 

pidana narkotika, yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika. Undang-Undang tersebut ditujukan untuk melindungi masyarakat 

dan memberikan jaminan serta perlindungan terhadap masyarakat mengenai 

bahaya dari peredaran gelap narkotika.4 

Dalam melakukan tindak pidana, anak akan dimintai pertanggungjawaban 

pidana. Jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak serta tindakan-

tindakan yang dapat dikenakan beserta mekanismenya diatur dalam Pasal 71-

83 Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) atau Undang Undang Nomor 11 

Tahun 2012, yakni: 

Dalam Pasal 71 dijelaskan bahwa; 

1.) Pidana Pokok bagi anak terdiri dari : 

a. Pidana peringatan;

b. Pidana dengan syarat:

1. Pembinaan diluar lembaga.

2. Pelayanan masyarakat, atau

3. Pengawasan.

c. Pelatihan kerja;

d. Pembinaan dalam lembaga, dan

e. Penjara.

2.) Pidana Tambahan bagi anak terdiri dari : 

a. Perampasan keuntungan yang didapat dari tindak pidana yang

dilakukan, atau;

b. Pemenuhan kewajiban adat.

kepustakaan.html#:~:text=Studi%20kepustakaan%20adalah%20kegiatan%20untuk,%2C%20dan%
20sumber%2Dsumber%20lain., diunduh Kamis 17 September 2020. 
4 Syaiful Bakhri, 2012. Kejahatan Narkotika dan Psikotropika Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan 
Hukum Pidana. Bekasi:Gramata Publishing, hal 10. 

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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3.) Bila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan 

denda, maka pidana denda diganti pelatihan kerja. 

4.) Dalam menjatuhkan pidana kepada anak, pidana yang dijatuhkan dilarang 

melanggar harkat dan martabat anak.5 

Dalam Pasal 72, pidana peringatan adalah pidana ringan tanpa 

mengakibatkan pembatasan kebebasan anak. Dalam Pasal 73, dijelaskan 

mengenai pidana syarat yang disebutkan dalam Pasal 71. Pidana syarat dapat 

dijatuhkan oleh hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 

2(dua) tahun. Pidana dengan syarat pun ada 2 (dua), yakni syarat umum dan 

syarat khusus. Sedangkan untuk pembinaan diluar lembaga, lembaga tempat 

pendidikan dan pembinaan ditentukan dalam putusan hakim, sesuai dengan 

Pasal 74. Pasal 75 menyatakan bahwa, pidana pembinaan di luar lembaga dapat 

berupa keharusan; 

a. Mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh

pejabat pembina;

b. Mengikuti terapi di rumah sakit jiwa, atau;

c. Mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika,

dan adiktif lainnya.

Pidana pelayanan masyarakat seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 71 

angka 1 huruf b nomor 2 adalah pidana yang ditujukan untuk mendidik anak 

dengan meningkatkan kepeduliannya terhadap kegiatan kemasyarakatan yang 

sifatnya positif, sesuai dalam Pasal 76. Penjelasan mengenai pidana 

pengawasan diuraikan dalam Pasal 77. Anak yang dijatuhkan pidana 

pengawasan ditempatkan dibawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing 

oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Pasal 78 menjelaskan tentang pidana 

pelatihan kerja, yang dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan 

kerja yang sesuai dengan usia anak. 6 

Untuk pidana pembatasan kebebasan diberlakukan apabila anak 

melakukan tindak pidana berat atau yang disertai dengan kekerasan, sesuai 

5 Koesno Adi, 2014, Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak, Malang:Setara Press, hal 18. 
6 Ibid, hal 20. 
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dengan Pasal 79. Selanjutnya untuk pidana pembinaan dalam lembaga 

dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang 

diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun swasta, sesuai dalam Pasal 80. 

Dalam angka 5 dijelaskan bahwa pidana penjara adalah upaya terakhir bagi 

anak. Apabila tindak pidana yang telah dilakukan anak merupakan pidana yang 

ancamannya pidana mati atau seumur hidup maka pidana yang dijatuhkan 

yakni paling lama 10 (sepuluh) tahun.7 

Pasal 81 SPPA menguraikan bahwa tindakan yang dapat dikenakan 

terhadap anak antara lain, pengembalian kepada orang tua/wali, penyerahan 

kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, 

kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh 

pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi, serta 

perbaikan akibat tindak pidana. Sedangkan dalam KUHP, dijelaskan dalam 

Pasal 45 bahwa orang yang belum dewasa yang melakukan suatu perbuatan 

sebelum berusia enam belas tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan 

supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tua, walinya atau 

pemeliharanya, tanpa pidana apapun, atau memerintahkan supaya yang 

bersalah diserahkan kepada pemerintah, tanpa pidana apa pun. Sementara 

dalam Pasal 47 KUHP ancaman pidana bagi anak yang belum berumur 16 

tahun dapat berupa:  

1. Jika hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap

perbuatan pidananya dikurangi sepertiga. 

2. Jika perbuatan merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau

pidana seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 (lima 

belas) tahun.  

3.2 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. 

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang memiliki wewenang oleh 

Undang-Undang untuk mengadili suatu perkara. Pertimbangan hakim dalam 

7 Ibid, hal 21. 
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suatu perkara merupakan salah satu hal yang penting karena berpengaruh bagi 

kehidupan terdakwa. Dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Kgn, 

hakim memutus terdakwa yakni Anak dengan pidana penjara di Lembaga 

Pembinaan Khusus Anak (LPKA) selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan 

pidana pelatihan kerja berupa kewajiban mengikuti program pelatihan kerja 

yang diselenggarakan oleh Kantor Balai Latihan Kerja Kabupaten Hulu Sungai 

Tengah selama 6 bulan. Pertimbangan hakim diatas berdasarkan pasal 114 ayat 

1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU 

Narkotika). Pertimbangan hakim diatas berdasarkan pasal 114 ayat 1 Undang-

Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika), yang 

memuat unsur diantaranya; 

1.) Unsur setiap orang. Setiap orang adalah subjek hukum in persona yang 

dapat melakukan perbuatan pidana. Dalam Putusan Nomor 

6/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Kgn, terdakwa Anak terbukti melakukan tindak 

pidana yang didakwakan kepadanya saat berusia 16 tahun 2 bulan tetapi belum 

genap berusia 18 tahun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 

Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.  

2.) Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, 

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau 

menyerahkan narkotika golongan I. Sesuai dengan pasal 114 ayat 1 Undang 

Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, unsur ini bersifat 

alternatif limitative yang artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini 

telah terbukti, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terbukti. Menurut 

Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 

Narkotika hanya bisa digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan 

dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun tetap ada 

batasan dalam hal tersebut sesuai dalam Pasal 8. Menurut Undang-Undang ini, 

setiap kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, dalam bidang 

perdagangan atau bukan perdagangan, ataupun pemindahtanganan, adalah 

termasuk peredaran narkotika. Narkotika sendiri hanya dapat diedarkan bila 

mendapat izin edar dari menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan 
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Pengawas Obat dan Makanan. Sedangkan untuk penyalurannya hanya dapat 

dilakukan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana 

penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus 

penyaluran narkotika dari menteri. 

 3.3 Hukum mengonsumsi narkotika dalam perspektif hukum islam. 

Salah satu materi yang haram dikonsumsi karena haram adalah khamr. 

Khamr adalah materi yang mengandung zat alkohol, yang menjadikan orang 

yang mengonsumsinya mabuk.8 Khamr dalam Islam adalah minuman yang 

haram berdasarkan Al-qur'an, As-Sunah dan Ijma'. Segala sesuatu yang dilarang 

oleh Allah pastilah sesuatu yang tidak baik untuk hidup manusia. Seperti yang 

tertera dalam Q.S Al Maidah ayat 90 dan 91.9 

عَلَّكُْم تُْفِلُحونَ لَ ْْلَْزََلُم ِرْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّْيَطاِن فَاْجتَنِبُوهُ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِنََّما اْلَخْمُر َواْلَمْيِسُر َواْْلَْنَصاُب َوا  

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, 

berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, 

adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-

perbuatan) itu agar kamu beruntung.” (Q.S Al Maidah ayat 90) 

ََلةِ  إِنََّما يُِريدُ الشَّْيَطاُن أَنْ  ِ َوَعِن الصَّ  ۖيُوقَِع بَْينَكُُم اْلعَدَاَوةَ َواْلبَْغَضاَء فِي اْلَخْمِر َواْلَمْيِسِر َويَُصدَّكُْم َعْن ِذْكِر َّللاَّ

 فََهْل أَْنتُْم ُمْنتَُهونَ 

“Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud 

menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-

halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat, maka tidakkah 

kamu mau berhenti?” (Q.S Al Maidah ayat 91)10 

Menurut ulama Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, ganja hukumnya haram, 

baik yang memabukkan maupun tidak. Kesamaan antara ganja dan khamr ialah 

8 Yusuf Qardhawi, 2000. Halal Haram Dalam Islam. Solo:Era Intermedia, hal 109. 
9 Leva Fairus, “Inilah Golongan Orang yang Dilaknat oleh Allah SWT karena Khamr”, dalam 
duniahalal.com, Rabu 06 Februari 2019, 
https://duniahalal.com/blog/index.php/2019/02/06/khamr-miras-haram/, diunduh Senin 11 
Januari 2021. 
10 Miftah H. Yusufpati, “Ayat-ayat Khamr : Di Zaman Pra Islam Sudah Ada yang Haramkan Miras”, 
dalam kalam.sindonews.com, Selasa 26 Mei 2020, 
https://kalam.sindonews.com/read/46435/69/ayat-ayat-khamr-di-zaman-pra-islam-sudah-ada-
yang-haramkan-miras-1590476732?showpage=all, diunduh Senin 11 Januari 2021. 

https://duniahalal.com/blog/index.php/2019/02/06/khamr-miras-haram/
https://kalam.sindonews.com/read/46435/69/ayat-ayat-khamr-di-zaman-pra-islam-sudah-ada-yang-haramkan-miras-1590476732?showpage=all
https://kalam.sindonews.com/read/46435/69/ayat-ayat-khamr-di-zaman-pra-islam-sudah-ada-yang-haramkan-miras-1590476732?showpage=all
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apabila dihirup oleh penggunanya, menyebabkan munculnya rasa senang 

sampai untuk bermabuk-mabukan. Barangsiapa ketahuan mengonsumsi ganja, 

sama saja dengan mengonsumsi khamr. Maka hukuman untuk kedua hal ini 

sama. Beliau juga mengatakan, bahwa dalam kaidah syariat, barang-barang 

haram yang diminati dan menggairahkan seperti khamr dan zina, maka 

dikenakan had atau hukuman tindak kriminal.11 

Menurut pendapat Imam Syafi’i, hukum mengonsumsi narkotika 

merupakan hukuman ta’zīr. Sebab terjadinya perbedaan dalam penentuan 

hukum ini dikarenakan tidak adanya nash yang qath’i mengatur tentang 

hukuman had bagi peminum khamr. Abdul al-Qadir ‘Audah menyebutkan 

bahwa ta’zir adalah jenis hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku jarimah 

ta’zir atau jenis kejahatan yang tidak dijelaskan secara tegas dalam al-Qur’an, 

termasuk kejahatan yang telah ditegaskan oleh Allah SWT dalam al-Qur’an. 

Tetapi mengenai hukumannya tidak dijelaskan secara rinci terutama terhadap 

jarimah ta’zir (kejahatan baru) misalnya narkotika dan korupsi. 

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa 

pertanggungjawaban pidana narkotika yang dapat dijatuhkan kepada anak 

dibawah umur atau yang berusia 18 tahun kebawah diatur dalam Undang-

undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), 

yaitu pidana pokok bagi anak terdiri dari pidana peringatan, pidana dengan 

syarat yang meliputi ; pembinaan diluar lembaga. pelayanan masyarakat, atau 

pengawasan. Selain itu adapula pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan 

penjara. Untuk pidana tambahan bagi anak terdiri dari ; perampasan 

keuntungan yang didapat dari tindak pidana yang dilakukan, dan pemenuhan 

kewajiban adat. Bila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa 

penjara dan denda, maka pidana denda diganti pelatihan kerja. Pertimbangan 

hakim dalam suatu perkara merupakan salah satu hal yang penting karena 

berpengaruh bagi kehidupan terdakwa. Dalam Putusan Nomor 

11 Yusuf Qardhawi, Op.Cit  hal 119. 
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6/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Kgn, hakim memutus terdakwa yakni Anak dengan 

pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) selama 1 (satu) 

tahun 10 (sepuluh) bulan dan pidana pelatihan kerja berupa kewajiban 

mengikuti program pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh Kantor Balai 

Latihan Kerja Kabupaten Hulu Sungai Tengah selama 6 bulan. Pertimbangan 

hakim diatas berdasarkan pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 

Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika). Dalam perspektif hukum 

islam, narkotika termasuk golongan khamr, atau minuman yang memabukkan. 

Khamr merupakan barang yang haram dikonsumsi dalam islam, berdasarkan 

Al-qur'an, As-Sunah dan Ijma'. Hukuman mengonsumsi khamr termasuk 

hukuman ta’zir, atau jenis hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku jarimah 

ta’zir atau jenis kejahatan yang tidak dijelaskan secara tegas dalam al-Qur’an, 

termasuk kejahatan yang telah ditegaskan oleh Allah SWT dalam al-Qur’an. 

Tetapi mengenai hukumannya tidak dijelaskan secara rinci terutama terhadap 

jarimah ta’zir. 

PERSANTUNAN 

Karya ini saya persembahkan kepada orang tua penulis, kakak penulis, 

sahabat penulis serta semua orang yang penulis sayangi yang telah memberi 
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