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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Kedudukan Hukum Anak 

1.  Kedudukan Hukum 

a. Pengertian Kedudukan Hukum 

Kedudukan Hukum atau Locus standi adalah suatu keadaan ketika 

suatu pihak dianggap memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan 

penyelesaian sengketa di suatu pengadilan. Biasanya kedudukan hukum 

dapat di tunjukan dengan cara berikut :
10

 

1. Suatu pihak secara langsung dirugikan oleh undang undang atau 

tindakan yang menjadi permasalahan, dan kerugian ini kan terus 

berlanjut kecuali jika pengadilan turun tangan dengan memerintahkan 

pemberian kompensasi, menetapkan bahwa hukum yang 

dipermasalahkan tidak berlaku untuk pihak tersebut, atau menyatakan 

bahwa undang undang tersebut batal demi hukum. 

2. Pihak penuntut tidak dirugikan secara langsung, tetapi mereka 

memiliki hubungan yang masuk akal dengan situasi yang 

menyebabkan kerugian tersebut, dan jika dibiarkan kerugian dapat 

menimpa orang lain yang tidak dapat meminta bantuan dari 

pengadilan. 

3. Suatu pihak diberikan kedudukan hukum oleh suatu undang undang. 
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R. Soeroso, S.H, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, 1993, PT Sinar Grafika, Hlm 106 
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b. Ketentuan Tentang Kedudukan Hukum Anak 

 Mengenai tentang kedudukan anak, anak perlu dilindungi dari 

berbagai tindak kejahatan dari kejahatan ringan maupun berat, yang dapat 

memepengaruhi perkembangan mental maupun fisik dari anak tersebut. 

Oleh karena itu ada Undang Undang yang melindungi anak dari segi 

tindak kejahatan. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (2) bahwa Perlindungan anak 

adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak 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 

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kepada anak yang 

dalam situasi darurat adalah perlindungan khusus sebagaimana yang diatur 

dalam Pasal 59 Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai berikut: 

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung 

jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi 

darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok 

minoritas dan terisolasi , anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan/ 

atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban 

penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya 

(napza) anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban 

kekerasan baik fisik dan/ atau mental,anak yang menyandang cacat, dan 

anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
11

 

                                                                   
11

 Darwans Prints, S.H, Hukum Anak Indonesia, Bandung Citra Aditya Bakti, 2003, Hlm 
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c. Anak Sebagai Subyek Hukum Dalam Hukum Pidana 

Subyek hukum adalah pemegang kewajiban dan hak menurut 

hukum. Dalam keseharian yang menjadi subyek hukum dalam hukum 

Indonesia, yang bertitik tolak dari dari hukum Belanda, adalah individu 

(orang) dan badan hukum. Di dalam hukum subyek hukum diartikan 

pembawa hak yaitu badan hukum dan manusia. 

Manusia dikodrati subyek hukum semenjak ia masih kecil sampai 

ia meninggal dunia, bahkan bayi yang ada di dalam kandungan bisa juga di 

sebut sebagai subyek hukum bila ada urusan dan kepentingan yang 

mengehendakinya. Ada juga golongan yang belum cakap terhadap hukum. 

Maka dalam hukum mereka harus diwakili dan dibantu orang lain atau 

orang yang lebih dewasa, seperti anak yang masih dibawah umur,belum 

dewasa dan belum menikah. Begitu juga orang yang berada dalam 

pengampunan yaitu orang yang sakit ingatan, pemabuk, pemboros. 

Badan hukum adalah suatu badan yang kumpulan sesorang 

diberikan status person oleh hukum tersebut sehingga mempunyai 

kewajiban dan hak. Dengan demikian badan hukum dapat menjalankan 

sebagai pembawa hak manusia. Seperti melakukan perjanjian, mempunyai 

kekayaan yang terlepas dari anggotanya dan sebagainya. 

Anak merupakan asset dari Negara dan merupakan bagian dari 

suatu Negara yang wajib/harus dilindungi oleh pemerintah dan Negara, 

karena mereka lah sebagai generasi penerus bangsa.anak anak tersebut 

wajib mendapatkan pendidikan formal dan moral sehingga dapat tumbuh 
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dan berkembang dengan baik. Kesejahteraan anak dan Undang undang 

nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang undang 

nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang di dalam 

itu memuat prinsip prinsip umum perlindungan anak.  

Anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah 

anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak 

pidana, dan saksi tindak pidana.
12

  

Harry E. Allen and Clifford E. Simmonsen menjelaskan bahwa ada 2 

(dua) kategori perilaku anak yang membuat anak harus berhadapan dengan 

hukum, yaitu:
13

 

a) Status Offence adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan 

oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak 

menurut, membolos sekolah, atau kabur dari rumah;  

b) Juvenile Deliquence adalah perilaku kenakalan anak yang apabila 

dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.  

Berdasarkan penjelasan diatas anak yang berhadapan dengan hukum 

atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah mereka yang berkaitan 

langsung dengan tindak pidana, baik itu sebagai korban maupun saksi dalam 

suatu tindak pidana. Ada juga perbedaan dari perilaku atau perbuatan 

                                                                   
12

 Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas, Aspek Perlindungan Anak Dalam 

Perspektif Konvensi Hak Anak, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1999, hlm.83 
13

 Harry E. Allen and Clifford E. Simmonsen dalam Purniati, Mamik, Sri Supatmi, dan Ni 

Made Martini Tinduk, Correction in America An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan 

Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia, Jakarta, UNICEF, 2003, hlm.2 
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melawan hukum anak dan orang dewaa yang tidak bisa di samakan, dimana 

sebuah perbuatan yang dilakukan anak bisa saja menjadi suatu perbuatan 

melawan hukum, namun untuk orang dewasa itu bukan merupakan perbuatan 

melawan hukum, maupun sebaliknya. Ada beberapa perbedaan dari anak 

yang berhadapan dengan hukum dan pelaku dewasa yang jelas berbeda adlah 

dari segi pemidanaannya, menurut Undang-Undang SPPA Pasal 71 ayat (1) 

pidana pokok untuk anak yang berhadapan dengan hukum yaitu: 

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.  

Berbeda dengan KUHP, pidana pokok yang disebutkan dalam KUHP 

Pasal 10, yaitu:  

a) Pidana mati,  

b) Pidana penjara,  

c) Kurungan, dan  

d) Denda  

Perbedaan ABH dan pelaku dewasa ini terlihat dalam pemidanaannya, 

pelaku dewasa hukuman mati merupakan pidana terakhir untuk pelaku 

dewasa, sedangkan anak adalah penjara itupun untuk sebagai pilihan terakhir 

dan tidak diperbolehkan hukuman mati/penjara seumur hidup.  
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Perbedaan lainnya juga ada dalam proses peradilannya, untuk anak proses 

penahanannya dalam proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan relatif lebih 

singkat dibandingkan orang dewasa. Selain itu selama proses tersebut ABH juga 

harus selalu di dampingi oleh orangtua/wali, Bapas, Peksos, dan pihak-pihak 

terkait lainnya. Berbeda dengan orang dewasa yang hanya mendapatkan hak 

didampingi oleh kuaa hukum atau mendapatkan bantuan hukum.  

Proses persidangan untuk ABH juga berbeda dengan orang dewasa, 

proses persidangan di pengadilan anak hakim tidak diperbolehkan 

menggunakan toga dan atribut kedinasan. Berbeda dengan orang dewasa 

dimana hakim menggunakan toga saat proses peradilan. Proses peradilan 

untuk anak wajib dilakukan dengan sidang tertutup untuk umum, berbeda 

dengan terpidana orang dewasa yang sidangnya terbuka untuk umum. 

 

B. Perlindungan Hukum Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana 

1. Anak 

a.  Definisi Anak  

Ada banyak pengertian dan definisi. Anak dapat dartikan sebagai 

seseorang yang dilahirkan akibat hubungan antara pria dan wanita ini jika 

terikat dalam suatu ikatan perkawinan. Dalam hukum positif di Indonesia 

anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (minderjarig/person 

under age), orang yang dibawah umur/keadaan dibawah umur 

(minderjarig heid/inferiority) atau biasa disebut  juga  sebagai  anak  yang  

berada  dibawah  pengawasan  wali (minderjarige under voordij). 
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Pengertian anak itu sendiri jika ditijau lebih dalam dari segi usia 

kronologisnya menurut hukum dapat berbeda beda satu dengan yang 

lainya, hal itu tergantung tempat atau keoperluan lainya. Bisa 

mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak 

tersebut. Dalam pengertian anak ini  menjadi penting dengan masalah yang 

saya angkat terutama dengan bagaimana upaya pertanggung jawaban 

pidana (criminal responbillity) terhadap seorang anak yang melakukan 

tindak pidana , dalam tingkat usia berapa anak tersebut dapat 

dipertanggungjawabkan secara pidana.
14

  

Di Indonesia mengenai batasan usia tersebut dapat dilakukan 

penelusuran terhadap beberapa peraturan perundang-undangan, sebagai 

berikut: Dalam Pasal 1 Convention On The Rights of The Child, anak 

diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan 

hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh 

sebelumnya. Yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum 

dewasa dan yang menjadi dewasa karena peraturan tertentu mental, fisik 

masih belum dewasa.  

Undang undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 

yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah 

termasuk anak yang ada dalam kandungan apabila masih dalam 

kepentinganya. 

                                                                   
14

 Prof. Dr. Paulus Hadisuprapto, S.H, M.H, Delikuensi Anak Pemahaman dan 

Penanggulanganya, Malang:Selaras, 2010, hlm 11  
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Dalam pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 

tentang pengadilan anak, pengertian anak yaitu orang yang ada dalam 

perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun akan tetapi 

belum menikah. Akan tetapi hal berebeda ditunjukan dalam Hukum Tata 

Negara, hak memilih pemilu seseorang mampu bertanggungjawab atas 

perbuatanya apabila telah mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun. Apabila 

dilihat dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa penetapan batas umur 

anak adalah sesuai dengan kepentinganya.
15

 

Adapun pengertian anak menurut Undang Undang yang lain yaitu: 

a) Pasal 1 Convention on the Right of the Child, anak diartikan sebagai 

orang yang dibawah umur 18 tahun dikecualikan berdasarkan hukum 

yang berlaku terhadap anak kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. 

Artinya dalah yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum 

dewasa dan menjadi dewasa karena peraturan tertentu. 

b) Undang undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 

Anak adalah manusia yang berusia dibawah 18 tahun dan belum 

menikah dantermasuk anak yang masih di dalam kandungan. 

c) Menurut UU No. 3 TAHUN 1997 Tentang Pengadilan Anak Pasal 1 

angka 1 “Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah 

mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 

(delapan belas) tahun dan belum pernah kawin “ 

                                                                   
15

 Shanty Dellyana, Wanita dan Anak di Mata Hukum, Yogyakarta:Liberty, 1988, hlm.50 
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d) Dalam lapang Hukum Tata negara, hak memilih dan pemilihan 

umum(pemilu), yaitu sesorang yang telah mencapai 17 tahun 

e) Menurut UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 

1 angka 1 “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan 

belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” 

f) Pasal 1 angka 2 Undnag undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang 

kesejahteraan Anak, yang dimaksud anak yaitu seseorang yang belum 

mencapai 21 tahun dan belum pernah menikah. 

g) Pasal 1angka 8 huruf a Undang undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan, anak pidana yaitu anak yang brdasarkan putusan 

pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai usia 

18 tahun. Artinya yang dimaksud anak adlah seseorang yang sampai 

dengan usia 18 tahun 

h) RUU Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam pasal 1 angka 2 

menyebutkan anak yang berkonflik dengan hukum, yang dengan 

selanjutnya disebut dengan anak adalah orang yang telah berumur 12 

tahun akan tetapi belum mencapai usia 18 tahun yang disangka, 

didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana. 

i) Pasal 45 KUHP “ anak yang belum dewasa apabila seseorang tersebut 

belum berumur 16 tahun “ 

Mengenai pengertian satu dengan yang lainya belum ada batasan 

yang konsisten tentang definisi anak. Dengan ini anatara satu sama yang 

lainya belum ada keseragaman tentang definisi anak tersebut, mengenai 
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hal tersebut dapat disimpulkan bahwa penetapan umur atau usia anak 

tergantung akan kepentingan hukum tersebut. 

Peraturan perundang undangan di Indonesia berbeda beda mengenai 

dengan mendefinisikan tentang anak,akan tetapi dalam pengertian yang 

berbeda beda tersebut tergantung situasi dan kondisinya yang akan 

dipermaalahkan. Pengertian anak memiliki arti yang sangat luas ada 

bebrapa kategori usia anak , yaitu masa yang masih anak anak usia (0-12 

tahun), masa remaja (13-20 tahun), dan masa dewasa (21-25 tahun). Dari 

segi anak anak sendiri adanya sifat yang mungkin mudah untuk meniru 

dan mudah untuk di perbudak dengan yang lebih dewasa. 

Pada masa inilah anak akan mencari teman dengan bergaul dengan 

lingkungan yang ada disekitarnya untuk menemukan jati diri dari anak 

tersebut. Dan pada masa inilah perkembangan anak tersebut berkembang 

dengan cepat mengetahui tentang lingkungan, kepribadian anak tersebut.
16

 

Dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak pengertian anak diperluas lagi, dan cenderung 

kepada penggunaan anak dalam sistem peradilan, yaitu Anak yang 

Berhadapan dengan Hukum, Anak yang Berkonflik dengan Hukum, Anak 

yang Menjadi Korban Tindak Pidana, dan Anak yang Menjadi Saksi 

Tindak Pidana, hal ini juga tidak terlepas dengan adanya Undang-undang 

No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sehingga 

                                                                   
16

 Gatot Supramono, S.H, M.Hum, Hukum Pengadilan Anak, Jakarta:Sinar Grafika,2000, 

hlm,2-3 
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mempengaruhi definisi anak dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
17

 

a) Anak yang Berhadapan dengan Hukum 

“Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik 

dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak 

yang menjadi saksi tindak pidana.” 

b) Anak yang Berkonflik dengan Hukum  

“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak 

adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum 

berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak 

pidana.” 

c) Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana 

“Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut 

Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) 

tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian 

ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.” 

d) Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana 

“Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut 

Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun 

yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, 

penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu 

perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.” 

                                                                   
17

 Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan 

Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana, 2010, hlm.6 
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2. Perlindungan Hukum Anak 

a. Definisi Perlindungan Hukum Anak 

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan 

cita cita bangsa, calon calon pemimpin bangsa di masa depan dan sebagai 

sumber dari generasi muda yang terdahulu, perlu mendapat kesempatan 

seluas luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan baik secara rohani 

jasmani dan social. Perlindungan anak merupakan suatu usaha dan 

kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan 

peranan, yang menyadari akan pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di 

kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhanya maka tiba saat 

menggantikan generasi terdahulu.
18

 

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk 

menciptakan suatu kondisi anak yang dapat melaksanakan hak dan 

kewajibanya demi perkembangan dan pertumbuhanya secara wajar. 

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu 

masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam 

berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan 

perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dari hukum tertulis 

maupun tidak tertulis.
19

 

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan 

memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun dari anak itu 

sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat 

                                                                   
18

 Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H., M.Hum, Perlindungan Hukum Terhadap Anak 

,Bandung, PT Refika Aditama, 2012,  hlm 40 
19
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negative. Perlindungan anak ino dilaksanakan dengan rasional, tanggung 

jawab, dan bermanfaat. Hal ini dikarenakan untuk mencerminkan sutau 

usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh 

mengakibatkan matinya inisiatif, kreatifitas, ketrampilan dan hal hal 

lainyang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berprlaku 

tak terkendali, sehingga anak tersebut  tidak memiliki kemampuan  dan 

kemauan menggunakan hak haknya dan melaksanakan kewajibanya.
20

 

Hukum perlindungan anak sebagai hukum harus menjamin anak 

benar benar melaksanakan hak dan kewajibanya. Aspek hukum 

perlindungan anak harus lebih dipusatkan kepada hak hak yang diatur 

hukum dan bukan mengenai  kewajiban karena mengingat secara hukum 

(yuridis) anak belum dibebani kewajiban. 

Ruang lingkup kajian dari perlindungan anak, secara garis besar 

dibedakan menjadi 2 yaitu :
21

 

a. Yuridis (baik dalam ruang lingkup hukum public maupun hukum 

perdata)  

b. Non Yurids (bidang social, kesehatan dan pendidikan) 

b. Asas-asas Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak 

Anak yang diduga ataupun sebagai pelaku tinak pidana penangananya 

didasarkan pada Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak (Undang Undang SPPA). Setiap kasuas yang 

melibatkan anak sebagai pelaku , berlaku sebuah sistem peradilan pidana 

                                                                   
20

 Irma Setyowati Soemitro, S.H, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Jakarta, Bumi 

Aksara, 1990, hlm. 10 
21

 Ibid, hlm 11 
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anak yang secara keseluruhan harus memperhatikan sebagaimana yang 

dimuat dalam Undang Undang SPPA bahwa yang dimaksud adalah sistem 

peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak 

yang berhadapan dengan hukum, mulai dari penyidikan sampi dengan tahap 

pembimbingan. Sistem peradilan pidana anak, didasarkan pada asas asas 

sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Undag Undang  SPPA yaitu : 

a. Perlindungan : meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak 

langsung yang membahayakan anak bersifat fisik ataupun psikis. 

b. Keadilan : bahwa setiap penyelesaian perkara anak harus mencermikan 

rasa keadilan bagi anak. 

c. Non diskriminasi : tidak hanya perlakuan yang berbeda didasarkan 

pada suku, agama, ras, golongan jenis kelamin, etnis, budaya dan 

bahasa. kaitanya dengan anak sebagai pelaku tindak pidana 

persetubuhan terhadap anak, perlakuan anak sebagai pelaku tindak 

pidana dan anak sebagai korban harus diperlakukan tanpa adanya 

diskriminasi. 

d. Kepentingan terbaik bagi anak : segala pengambilan keputusan harus 

selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang 

anak. Setiap keputusan yang diambil harus merupakan suatu 

kepentingan terbaik bagi anak tersebut. 

e. Penghargaan terhadap pendapat anak : penghormatan atas hak hak anak 

untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya pada suatu keputusan, 

terutama jika menyangkut tentang kelangsungan hidup anak. 
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f. Kelangsungan hidup dalam tumbuh kembang anak : adalah hak asasi 

yang paling mendsar bagi anak yang dilindungi oleh Negara, 

pemerintah, masyarakat dan orang tua 

g. Pembinaan dan pembimbingan anak : kegiatan untuk meningkatkan 

kualitas, ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap 

dan perilaku. Begitu juga pemberian tuntunan terhadap anak.. 

h. Proporsional : segala perlakuan terhadap anak harus memperjhatikan  

batas keperluan, umur, dan kondisi anak. Penanganan kasus anak 

sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan Undang undang SPPA, erat 

keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi 

kemudiandapat dijadikan dasar pertimbangan aparat penegak hukum. 

i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir : 

pada dasarnya anak tidak dapat dirampas kemerdekaanya, kecuali 

terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara. Pasal 3 huruf g 

Undang undang SPPA menyatakan bahwa perampasan kemerdakaan 

dan pemidanaan tersebut disamping sebagai upaya terakhir harus 

dilakukan dalm waktu yang paling singkat. 

j. Penghindaran pembalasan : prinsip menjauhkan upaya pembalasan 

dalam proses peradilan. Anak sebagai pelaku tindak pidana dalam 

mempertanggungjawabkan perbuatanya di hadapan hukum didasarkan 

pada Undang undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan 

pidana anak SPPA
22

  

                                                                   
22

 Nevy Varida Ariani, Impelementasi Undang-Undang Nomor 11 Tshun 2012 Tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak, Jurnal Media 

Hukum, 24 (juli,2018), hlm 9-10 
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1)  Hak Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak 

Pasal 16 ayat (3) Deklarasi Umum tentang Hak asasi Manusia 

(DUHAM) menentukan bahwa keluarga adalah kesatuan alamiah dan 

mendasar dari masyarakat dan berhak atas perlindungan oleh 

masyarakat dan Negara. DUHAM adalah instrumen internasioanal 

HAM yang memiliki sifat Universal, dalam arti setiap hak hak yang 

diatur di dalamnya berlaku untuk semu umat manusia di dunia tanpa 

kecualidengan demikian sudah pasti pemenuhanya tidak di tentukan 

oleh batas usia. Anak, sebaga bagian dari keluarga memerlukan 

pemeliharaan dan perlindungan khusus dan tergantung pada bantuan 

dan pertolongan orang dewasa. 

Konstitusi Indonesia UUD 1945 sebagai norma hukum 

tertinggi telah menggariskan bahwa “setiap anak berhak atas 

kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas 

perlindungan kekerasan dan diskriminasi”. Di dalam UU no 39 TAhun 

1999 tentang hak asasi manusia , dirumuskan 15 pasal yang khususnya 

merumuskan hak hak anak, karena pembentuk UU menyadari bahwa 

anak adalah kelompok yang rentan terhadap pelanggaran HAM. 

Lebih lanjut pengaturan hak hak anak di Indonesia, juga diatur 

secara khusus dalam UU no 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak 

dan keputusan presiden no 36 tahun 1990 tentang pengesahan konvensi 

hak hak anak. Dalam pasal 1 butir 12 UU no 23 tahun 2002 tentang 

perlindungan anak, disebutkan bahwa hak hak anak adalah bagian dari 
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hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi , dan di penuhi oleh 

orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara” 

Dengan peratifikasian konvensi Hak Hak Anak berdasarkan 

keputusan Presiden Nomor  36 tahun 1990 tentang pengesahan  

Convention On The Rights Of The Child (konvensi tentang hak hak 

anak), maka sejak tahun 1990 Indonesia terikat secara hukum untuk 

melaksanakan ketentuan yang termaktub di dalam konvensi Hak Hak 

Anak. 

Menurut Erna Sofyan Syukrie, Negara Negara pihak (yang 

telah meratifikasi konvensi hak anak) wajib menerapkan dengan 

melakukan harmonisasi hukum
23

 

a) Memeriksa dan menganalisis perundnag undangan yang ada dan 

yang masih dalam proses perencanaan/pembentukanya 

b) Meninjau ulanh lembaga lembaga yang ada hubunganya dengan 

pelaksanaan Konvensi Hak Anak 

c) Mengusulkan langkah langkah pintas penyelarasan ketentuan 

konvensi hak anak dengan perundang undangan Indonesia  

d) Meninjau ulang bagian perundang undangan yang masih berlaku 

tetapi perlu penyempurnaan atau pelaksanaan yang tepat dan 

e) Memprioritaskan acara pembuatan undang undang yang di 

perlukan untuk mengefektifkan pelaksanaan konvensi hak 

                                                                   
23

 Erna Sofyan Syukrie, Pelaksanaan Konvensi Hak Hak Anak Ditinjau dari Aspek 

Hukum” makalah dalam Lokakarya Pelaksanaan Konvensi Hak Anak yang di selenggarakan 

Unicef dan Kantor Menko Kesra di Bogor pada tanggal 30 Oktober s.d. 2 November 1995, hlm.32. 
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anak/penyelarasan konvensi hak anak dengan perundang 

undangan Indonesia 

Berdasarkan Konvensi Hak Anak, hak hak anak secra 

umum dapat dikelompokan dalam 4(empat) kategori hak hak anak, 

anatara lain
24

 

a) Hak untuk kelangsungan hidup (The Right To Survival) yaitu 

hak hak untu melestarikan dan mempertahankan hidup (The 

Right Of Live) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan 

tertinggi dan perawatan yang sebaik baiknya. Hak ini termuat 

dalam pasal berupa : 

1) Hak anak untuk mendapatkan nama dan kewarganergaraan 

smeenjak dilahirkan 

2) Hak anak untuk hidup bersama orang tuanya, kecuali kalo 

hal ini dianggap tidak sesuai dengan kepentingan 

terbaiknya 

3) Kewajiban Negara untuk melindungi anak anak dari 

segala bentuk salah perlakuan 

4) Hak anak anak penyandang cacat untuk memperoleh 

pengasuhan, pendidikan dan latihan khusus 

5) Hak anak untuk menikmati standar kehidupan yang 

memadai, dan tanggung jawab utama orang tua, kwajiban 

Negara untuk memenuhinya 

                                                                   
24

 Mohammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, Aspek Hukum Perlindungan Anak 

DalamPerspektif Konvensi Hak Anak, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 35. 
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6) Haka anak atas pendidikan dan kewajiban Negara untuk 

menjamin agar pendidikan dasar disediakan secara cuma 

Cuma dan berlaku wajib 

7) Hak anak atas perlindungan dari penyalahgunaan obat bius 

dan narkotika 

8) Hak anak dalam perlindungan eksploitasi dan 

penganiayaan seksual termasuk prostitusi dan keterlibatan 

dalam pornografi 

9) Kewajiban Negara unutk menjajagi segala upaya guna 

mnecegahpenjualan, pnyelundupan, dan penculikan anak 

b) Hak terhadap perlindungan  (Protection Rights) yaitu hak hak 

dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari 

diskriminasi, tindak kekerasan dan ketelantaranbagi anak yang 

tidak mempunyai keluarga bagi anak pengungsi. Hak ini 

terdidi atas 3 kategori, yaitu : 

1) Adanya larangan diskriminasi anak, yaitu nondiskriminasi 

terhadap hak hak anak, hak mendapatkan nama dan 

kewarganegaraan, dan hak anak penyandang cacat 

2) Larangan eksploitasi anak, misalnya hak berkumpul dengan 

keluarga, kewajiban Negara untuk melindungi anak dari 

segala bentuk salah perlakuan oleh orang tua atau orang 

lain, perlindungan bagi anak yatim, kewajiban Negara u tuk 

melindungii anak anak dan keterlibatan dalampekerjaan 
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yang mengancam kesehatan, pendidikan dan atau 

perkembangan anak, latangan penyiksaan, perlakuan atas 

hukuman yang kejam, pidana mati, seumur hidup atau 

penahanan semena mena. 

c) Hak untuk tumbuh kembang (Development Rights)yaitu hak 

hak anak dalam konvensi hak anak yang meliputi segala 

bentuk pendidikan  (formal non formal) dan hak untuk 

mencapai standar hidup yang layak bagi perkembnagan fisik , 

mental spiritual, moral dan social anak (the rights of standart 

of living). Bebrapa hak hak untuk tumbuh kembang ini, yaitu : 

1) Hak untuk memperoleh informasi ( the rights to 

information) 

2) Hak memperoleh pendidikan (the rights of education) 

3) Hak bermain dan rekreasi (the rights to play and 

recreation) 

4) Hak berpartisipasi dalam budaya (the rights of participation 

in cultural activities) 

5) Hak untuk kebebasan berpikir  (conscience), dan beragama 

(the rights to thought and religion) 

6) Hak untuk pengembangan kepribadian (the rights 

topersonality development) 

7) Hak untuk memperoleh identitas (the rights to identity) 
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8) Hak memperoleh kesehatan dan fisik (the rights to health 

and physical development) 

9) Hak untuk didengar pendapatnya (the rights to be heard) 

10) Hak untuk/atas keluarga (the rights to family) 

d) Hak untuk berpartisipasi (participant rights), yaitu hak hak anak 

yang meliputi hak untuk menytakan pendapat dalam segala hal 

yang mempengaruhi anak. Hak untuk berpartisipasi juga 

merupakan hak anak mengenai identitas budaya mendasar bagi 

anak, masa kanak kanak dan pengembangan keterlibatanya di 

dalam masyarakat luas. Hak ini memberi makna bahwa anak anak 

ikut memberikan sumbangan peran, antara lain : 

1) Hak anak untuk berpendapat dan memperoleh 

pertimbangan atas pendapatnya 

2) Hak anak untuk mendapatkan dan mengetahui informasi 

serta untuk berekspresi 

3) Hak anak untuk berserikat dan menjalin hubungan untuk 

gabung 

4) Hak anak untuk memperoleh akses informasi yang layak 

dan dan terlindung dari informasi yang tidak sehat 

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak mulai berlaku semenjak pada tahun 2014. 

Yang perlu diketahui ada bahwa anak juga meiliki hak 

sebagaimana tertuang dalam Undang Undang tersebut yaitu  
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a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan 

kebutuhan sesuai dengan umur anak tersebut (identitas anak 

wajib di sembunyikan tidak di publish di media masa/tidak 

ketahui public) 

b. Dipisahkan dari orang dewasa (untuk penyidikan dan di 

persidangan anak anak disendirikan tidak di campur dengan 

orang dewasa) 

c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif 

(meskipun anak yangbersangkutan menjadi anak pelaku, 

anak korban, anak saksi mereka masih berhak mendapatkan 

perlindungan/bantuan hukum dari pihak berwajib) 

d. Melakukan kegiatan reaksional (anak anak diberikan 

kegiatan latihan fisik di lapangan terbukadan anak anak 

harus memliki waktu tambahan untuk kegiatan hiburan) 

e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain 

yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat 

dan martabatnya (anak  tidak boleh ada dalam tekanan tidak 

ada dalam diskriminasi) 

f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup 

(hakim dalam memutuskan perkara tentang anak dianjurkan 

tidak memberikan pidana mati atau pidana penjara seumur 

hidup) 
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g. Tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara kecuali sebagai 

upaya terakhir dan pada waktu yang paling singkat (pada 

saat dimintai keterangan anak tidak di tangkap ditahan atau 

dipenjara) 

h. Memperoleh keadilan dimuka pengadilan anak yang 

objektif, tidak memihak , dan dalam sidang yang tertutup 

untuk umum (hakim dalam memutus perkara anak harus 

bersikap adil tidak memihak) 

i. Tidak dipublikasikan identitasnya (identitas si anak tidak 

disebar luaskan ke media maupun maupun masyarakat 

dikarenakan bersifat rahasia) 

j. Memperoleh pendampingan orangtua wali dan orang yang 

dipercaya oleh anak (dalam penyidikan dan berada di 

pengadilan anak tersebut harus ada pendampingan dari 

orangtua/wali ataupun lembaga yang bersangkutan) 

k. Memperoleh advokasi social (anak berhak di bimbing oleh 

pihak yang bersangkutan) 

l. Memperoleh kehidupan pribadi (anakberhak mendapat 

kelangsungan hidup yang layak utnuk tumbuh kembang si 

anak) 

m. Memperoleh aksebilitas terutama bagi anak yang cacat 

(mendapat perlakuan tersendiri tidak di bedakan dengan 

anak lain) 
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n. Memperoleh pendidikan (mendapatkan pembelajaran dari 

lembaga yang bersangkutan) 

o. Memperoleh pelayanan kesehatan (untuk anak yang 

mengalami sakit pelayanan  kesehatan harus diberikan tidak 

ada diskriminasi) 

p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang undangan (tidak hanya UU SPPA akan tetapi 

pemberian hak juga diberikan oleh UU Hukum Acara 

Pidana dan UU Pemasyarakatan) 

 

3. Penjatuhan Sanksi 

a.  Mengenai Penjatuhan Sanksi 

Dari yang disebutkan UU SPPA, seorang pelaku tindak pidana 

anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan bagi pelaku tinak 

pidana yang berumur masih dibawah 14 tahun (pasal 69 ayat 2 UU SPPA) 

dan sanksi  pidana bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke 

atas 

1) Sanksi tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi  

Pasal 82 UU SPPA 

a. Pengembalian kepada orangtua wali 

b. Penyerahan kepada seseorang 

c. Perawatan dirumah sakit jiwa 

d. Perawatan di LPKS 



38 
 

e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatiha 

yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta 

f. Pencabutan surat izin mengemudidan/atau 

g. Perbaikan akibat tindak pidana 

2) Sanksi pidana 

Sanksi pidana yang di dapat dikarenakan kepada pelaku tindak 

pidana anak terbagi atas pidana pokok dan pidana tambahan Pasal 

71 UU SPPA Pidana pokok teridiri atas : 

a. Pidana peringatan  

b. Pidana dengan syarat, yang teridiri atas pembinaan diluar 

lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan 

c. Pelatihan kerja  

d. Pembinaan dalam lembaga 

e. Penjara  

Pidana tambhan teridiri dari 

f. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana 

atau 

g. pemenuhan kewajiban adat 

Selain itu UU SPPA ini juga mengatur dalam hal anak yang 

belum berumur 12 tahun melakukan, diduga melakukan tindak 

pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja 

social professional menagambil keputussan untuk : dilihat pada 

pasal 21 UU SPPA  
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a. Menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua/wali 

atau 

b. Mengikutsertakan dalam program pendidikan , pembinaan, 

dan pembimbingan di isntansi pemerintah atau lpks di 

instansi yang menangani bidang kesejahteraan social, baik 

di tingkat pusat maupun daerah 

 

C. Kurir Tindak Pidana Narkotika 

1. Pengertian Kurir 

  Kurir ataupun Pengedar Narkotika dapat juga diartikan dimana suatu 

orang yang melakukan kegiatan ataupun serangkaian kegiatan yang 

menyerahkan ataupun menyalurkan Narkotika, baik itu dalam perdagangan 

ataupun pemindahan tanaman, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan 

pengembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi. Sementara pengertian dari 

kurir itu sendiri adalah orang yang disuruh melakukan untuk mengantarkan 

narkotika baik itu diketahui ataupun tidaknya bahwa barang tersebut narkotika. 

Dalam artian pengedar belum tentu Bandar narkotika.
25

 

2. Definisi Tindak Pidana Secara Uumum 

  Istilah Tindak Pidana menunjukan pengertian gerak gerik tingkah laku 

dan gerak gerik jasmani seseorang. Hal tersebut terdapat juga sesorang untuk 

tidak berbuat, kan tetapi dengan tidak berbuatnya dia, dia telah melakukan 

tindak pidana. mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi dia tidak berbuat, yang 

                                                                   
25

 Gatot Supramono, S.H., M.Hum, Hukum Narkotika Indonesia, Jakarta. 2001, Hlm. 135 
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di dalam unang undang menentukan pada pasal 164 KUHP, ketentuan dalm 

pasal ini mengharusakn seseorang untuk mrlaporkan kepada pihak yang 

berwajib apabila akan timbul kejahatan. Prof Sudarto berpendapat bahwa 

pembentuk undang undang sudah tetap dalam pemakaian istilah tindak 

pidana,dan beliau lebih condong memakai istilah tindak pidana seperti yang 

telah dilakukan oleh pembentuk undang undang. 

 Setelah melihat berbagai definisi maka dapat diambil kesimpulan bahwa 

yang disebut dengan tinak pidana adalah perbuatan yang oleh aturam hukum 

dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain 

perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya di larang 

oleh hukum) juga pebuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang 

sebenarnya diharuskan oleh hukum).
26

 

 Setelah mengetahui definisi diatas, maka dalam tinak pidana terdapat 

unsur unsur yaitu :
27

 

a) Unsur Objektif : unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur unsur yang ada 

hubunganya dengan keadaan. Yaitu dalam keadaan dimana tindakan 

tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Meliputi 

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus/culpa) 

2. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti 

yang dimaksud dalam pasal 53 ayat 1 KUHP 

                                                                   
26

 Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H, M.Si, Hukum Pidana, Jakarta, PT Raja Grafindo 

Persada, 2010, hlm 49 
27

 Ibid, hlm. 50-51 
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3. Macam macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat 

misalnyadidalam kejahatan kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, 

pemalsuan dan lain lain 

4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachtevraad seperti yang 

terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP 

5. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumudan tindak 

pidana menurut pasal 308 KUHP 

b) Unsur Subjektif : unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau 

yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala 

sesuatu yang terkandung di dalam hatinya, meliputi 

1. Sifat melanggar hukum  

2. Kualitas dari si plelaku, misalnya kedaaan sebagai seorang pegawai 

negeri di dalam kejahatan jabatanmenurut pasal 415 KUHP  

3. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab 

dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat 

Adapun unsur unsur dari tindak pidana tersebut, menurut Prof 

Moelyatno, S.H unusr atau elemen perbuatan pidana terdiri dari :
28

 

a) Kelakuan dan akibat (perbuatan) : misalnya pada pasal 418 KUHP , jika 

syarat seorang PNS tidak terpenuhi maka secara otomatis perbuatan 

pidana seperti tiu yang dimaksud dalam pasal tersebut tidak mungkin 

ada, jadi dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana dalam pasal 418 

KUHP ini ada jika pelakunya PNS 

                                                                   
28

 Ibid, hlm 52-53 
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b) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan : misalnya pada 

pasal 160 KUHP, ditentukan bahwa penghasutan itu harus dilakukan 

dimuka umu, jadi hal ini menentukan bahwa keadaan yang harus 

menyertai perbuatan penghasutantadi adalh dengan dilakukan dimuka 

umum. 

c) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana : maksudnya adalah 

tanpa suatu keadaan tambahan tertentu seorang terdakwa telah dapat 

dianggap melakukan perbuatan pidana yang dapat dijatuhi pidana, 

tetapi dengan keadaan tambahan tadi ancaman pidananya lalu 

diberatkan. 

d) Unsur melawan hukum yang objektif : unsur melawan hukum yang 

menunjuk kepada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan 

e) Unsur melawan hukum yang objektif : unsur melawan hukum terletak 

pada hati seseorang pelaku kejahatan itu sendiri 

Tentang sifat melawan hukum dan pertanggungawaban pidana yang 

dikaitkan dengan kesalahan akan dibicarakan tersendiri tentang 

perbuatan, sifat melawan hukum, alasan pembenar, kesalahan, alasan 

pemaaf, dan sebagainya akan dibicarakan sendiir sendiri, tetapi ada 

baiknya secara singkat disinggung sebagai berikut : 

a) Alasan pembenar dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari 

perbuatan. 

b) Alasan pemaaf visa menghilangkan unsur kesalahan dari perbuatan. 
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3. Definisi narkotika  

Narkotika adalah suatu zat atau obat obatan yang membius sehingga 

tidak merasakan apa apa. Dalam perkembangan telah terjadi perubahan, 

dimana tidak hanya terbatas pada pengertian obat yang menyebabkan seorang 

dapat tertidur, berubah menjadi bahan atau zat yang menyebabkan seseorang 

yang menggunakanya menjadi tidur yang disebut obat perangsang sasaran 

pusat.
29

 Narkotika adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi 

mereka yang menggunakanya, berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, 

rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan khayalan, dalam 

dunia medis narkotika dimanfaatkan sebagai pengobatan. 

Bila penggunaan narkotika tidak diatur, dapat menimbulkan efek yang 

negative, yaitu kecanduan atau ketagihan kepada sipemakai. Akibat kecanduan 

atau ketagihan narkotika, pemakai tidak segan segan melakukan tindakan yang 

melanggar hukum dengan tercapainya hasrat itu.
30

 

Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 1997 menentukan bahwa 

narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di golongkan menjadi : a. 

Narkotika Golongan I; b. Narkotika Golongan II; c. Narkotika Golongan III, 

dan d. Narkotika Golongan IV. 

Menurut cara pembuatanya  narkotika dibagi dalam 3 (tiga) golongan 

yaitu: 

a) Narkotika alam, adlah narkotika yang berasal dari olahan tanaman, yang 

dikelompokan dari 3 jenis tanaman yaitu: 

                                                                   
29

 Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H., M.Hum, Perlindungan Hukum Terhadap anak dan 

Perempuan, Bandung, Penerbit PT Refika Aditama, 2012, hlm.121 
30

 Ibid, hlm. 122 
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1. Opium yaitu berasal dari olahan getah dari buah tanaman paparef somni 

ferum jenis tanaman ini tidak terdapat di Indonesia. 

2. Kokaina, yaitu berasal dari olahan daun tanaman koka. Tanaman ini 

banyak terdapat dan diolah secara gelap di Amerika Selatan seperti 

Peru, Bolivia dan Columbia 

3. Conabis Sutira atau Mariyuana atau ganja termasuk hashish ataupun 

hashish oil (minyak ganja). Tanaman ganja ini banyak ditanam secara 

illegal khususnya didaerah aceh dan sekitarnya. 

b) Narkotika semi sintetis yaitu narkotika yang dibuat dari alcohol opium 

dengan ini penanthem dan berkhasiat sebagai narkotika, contoh yang 

terkenal adalah heroin. 

c) Narkotika sintetis, narkotika ini diperoleh melalui pproses kimia dengan 

menggunakan bahan kimia, sehingga diperoleh suatu hasil baru yang 

mempunyai efek narkotika seperti Pethidine, Metadon, dan lain lain.
31

  

a. Tindak Pidana Narkotika 

Narkotika secara umum disebut sebagai drugs yaitu sejenis zat yang 

menimbulkan pengaruh tertentu bagi nereka yang menggunakan dengan cara 

memasukan kedalam tubuh manusia. Narkotika di dalam kesehatan 

digunakan sebagai pengobtan dan kepentingan manusia seperti pembedahan, 

menghilangkan rasa sakit, perawatan stress dan depresi. 

Dalam pasal 7 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang 

narkotika menyatakanbahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk 
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kepentingan kesehatan dan atau pemngembangan ilmu pengetahuan. 

Sedangkan untuk pengadaan, ekspor, impor peredaran dan pengunaanya 

diatur oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan. 

Menurut pasal 1 anka 15 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika, yaitu : penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan 

narkotika tanpa hak atau melawan hokum 

Selanjutnya dalam pasal 1 Angka 6 Undang Undang Nomor 35 

Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu peredaran gelap narkotika dan perkusor 

Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan 

secara atau tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak 

pidana Narkotika dan Prekusor Narkotika. 

Dengan demikian bisa dikatakan bahwa tindak pidana narkotika 

adalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika tanpa hak atau melawan 

hukum selain yang ada pada undang undang. 

 

D. Tinjauan Umum Teori Penyertaan Dalam Hukum Pidana 

1. Pengertian Teori Penyertaan 

Penyertaan adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut 

serta/terlibatny orang atau orang orang baik secara psikis maupun fisik dengan 

melakukan masing masing perbuatan sehingga mengakibatkan suatu tindak 

pidana, orang orang yang terlibat dalam kerjasama tersebut perbuatan mereka 

beda satu dengan yang lainya, demikian juga dengan batin mereka 

kemungkinan akan ketidaksamaan mereka terhadap tindak pidana. Akan tetapi 
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di dalam perbedaan tersebut ada suatu hubungan yang erat dimana perbuatan 

yang satu menunjang perbuatan yang lainya, yang mengarah ke suatu tindak 

pidana.
32

 

2. Teori Penyertaan dalam Hukum Pidana 

 Tindak Pidana Penyertaan (deelneming) terjadi apabila dalam suatu tindak 

pidana terlibat lebih dari satu orang. Sehingga harus dicari pertanggung 

jawaban masing-masing orang yang tersangkut dalam tindak pidana tersebut. 

Penyertaan diatur dalam pasal 55 dan pasal 56 KUHP. 
33

 

1. Pembuat/Dader (pasal55) yang terdiri dari : 

a) Pelaku (pleger) 

b) Yang menyuruh (doenpleger) 

c) Yang turut serta (medepleger) 

d) Penganjur (uitloker) 

2. Pembantu/Medeplichtige (pasal56) yang terdiri dari : 

a) Pembantu pada saat kejahatan dilakukan  

b) Pembantu sebelum kejahatan dilakukan 

Berdasarkan Keterlibatan seseorang dalam suatu tindak pidana dapat 

dikategorikan sebagai:
34

 

1. pelaku (pleger) : pelaku adalah orang yang melakukan sendiri 

perbuatan yang mmenuhi perumusan delikdan dipandang paling 

bertnggung jawab atas kejahatan 
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a) orang yang bertanggung jawab (peradilan Indonesia) 

b) orang yang mempunyai kekuasaan/kemampuan untuk mengakhiri 

keadaan yang terlarang 

c) orang yang berkewajiban mengakhiri keadaan terlarang 

Kedudukan pleger dalam pasal 55 KUHP janggal karena pelaku 

bertanggung jawab atas perbuatanya (pelaku tunggal) dapat di pahami  

a) pasal 55 ,menyebut siapa siapa yang disebut sebagai pembuat, jadi 

pleger masuk di dalamnya 

b) mereka yang bertanggung jawab adalah yang berkedudukan 

sebagai pembuat 

1. orang yang menyuruh lakukan (doenpleger) : Doenpleger adalah 

orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang 

lain,sedangkan perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan 

demikian, ada dua pihak, yaitu pembuat langsung (manus 

ministra/auctor physicus) dan pembuat tidak langsung (manus 

domina/auctor intelleectuallis). Unsur unsur doenpleger adalah : 

a) alat yang dipakai manusia 

b) alat yang dipakai berbuat 

c) alat yang di pakai tidak dapat dipertanggungjawabkan 

sedangkan hal hal yang menyebabkan alat (pembuat materiil) tidak dapat 

dipertanggungjawabkan adalah : 

a) bila ia tidak sempurna pertumbuhan jiwanya (pasal44) 

b) bila ia berbuat karena daya paksa (pasal 48) 
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c) bila ia berbuat karena perintah jabatan yang tidak sah (pasal 51 

ayat 2) 

d) dan bila ia tidak mempunyai maksud seperti yang disyaratkan 

untuk kejahatan bersangkutan 

jika yang disuurh anak kecil yang belum cukup umur, maka tetap 

mengacu pada pasal 45 dan pasal 47 jo UU Nomor 3 tahun 1997 tentang 

peradilan anak. 

1. Orang yang turut serta (medepleger) : adalah orang yang dengan 

sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh 

karena itu, kualitas masing masing peserta tindak pidana sama. Turut 

mengerjakan sesuatu yaitu : 

a) Mereka memnuhi semua rumusan delik 

b) Salah satu memenuhi rumusan delik  

c) Masing masing hanya memnuhi sebagai rumusan delik  

Syaratnya medepleger adalah : 

a) Ada kerjasama secara sadar, kerjasama dilakukan secara sengaja 

untuk bekerja sama dan ditunjukan kepada hal yang dilarang 

undang undang 

b) Ada pelaksanaan bersama secara fisik, yang menimbulkan 

selesainya delik yang bersangkutan 

Kerjasama secara sadar: 

a) Adanya pengertian antara peserta atas suatu perbuatan yang 

dilakukan 
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b) Untuk bekerja sama 

c) Ditujukan kepada hal yang dilarang undang undang 

Kerjasana/pelaksanaan bersama secara fisik: kerjasama yang erat dan 

langsung atas suatu perbuatan yanglangsung menimbulkan selesainya 

delik yang bersangkutan 

2. Penganjur (uitlokker) : orang yang menggerakan orang lain untuk 

melakukan suatu tindak pidana dengan mengguakan sarana sarana 

yang ditentukan oleh undang undang secara limitative, yaitu 

memberikan atau menjajikan sesuatu, menyalahgunakankekuasaan 

atau martabat, kekerasan, ancaman, atau penyesatan, dengan 

memberikan kesempatan, sarana, atau kesempatan (pasal 55 ayat (1) 

angka 2 KUHP). Pemganjuran (uitlokker) mirip dengan 

menyuruhlakukan (doen plegen), yautu melalui perbuatan orang lain 

sebagai perantara, namun perbedaanya terletak pada:  

a) Pada penganjuran, menggerakan dengan sarana sarana tertentu 

(limitative) yang tersebut dalam undang undang KUHP, sedangkan 

menyuruhlakukan menggerakanya dengan sarana yanhg tidak di 

tentukan 

b) Pada penganjuran, pembuat materiil dapat di pertanggung 

jawabkan, sedang dalam menyurhlakukan pembuat materiil tidak 

dapat dipertanggungjawabkan 

Pergerakan menurut doktrin antara lain : 
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a) Pergerakan yang sampai taraf percobaan (uitlokking bijpoging) 

b) Penggerakan dimana perbuatan perlaku hanya sampai taraf 

percobaan saja 

c) Pergerakan yang gagal (mislucks uitlokking) 

d) Pelaku tadinya tergerak untuk melakukan delik, namun kemudian 

mengurungkan niat tersebut 

e) Pergerakan tanpa akibat (vonder gevold gebleiben uitlokking) 

f) Pelaku sama sekali tidak tergerak untuk melakukan delik 

Syarat penganjuran yang dapat dipidana, antara lain : 

a) Ada kesengajaan menggerakan orang lain 

b) Menggerkan dengan sarana/upaya seperti tersebut limitative dalam 

KUHP 

c) Putusan kehendak pembuat materiil ditimbulkan karena upaya 

upaya tersebut 

d) Pembuat materiil melakukan/mencoba melakukan tindak pidana 

yang dianjurkan 

e) Pembuat materiil dapat dipertanggungfjawabkan. Penganjuran 

tyang gagal tetap dipidana berdasarkan pasal 163 KUHP 

3. Pembantuan (Medeplichtige) : disebutkan dalam pasal 56 KUHP, 

pembantuan ada dua jenis : 

a) Pembantuan  pada saat kejahatan dilakukan. Cara bagaimana 

pembantuanya tidak disebutkan dalam KUHP. Ini mirip dengan 

medeplegen (turut serta) namun perbedaanya terletak pada : 
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i. Pemnbantuan perbuatan hanya bersifat 

membantu/menunjang, sedangkan pada turut serta 

merupakan perbuatan pelaksana 

ii. Pembantuan, pembantu hanya sengaja memberi bantuan tanpa 

disyaratkan harus kerjasama dan tidak 

bertujuan/berkepentingan sendiri, sedangkan dalam turut serta, 

orang yang turut serta sengaja melakukan tindak pidana, 

dengan cara bekerjasama dan emmpunyai tujuan sendiri. 

iii. Pembantuan dalam pelanggaran tindak pidana (pasal 60 

KUHP), sedangkan turut serta pelanggaran tetap dipidana 

iv. Maksimum pidana pemnbantu adalah maksimum pidana 

yang bersangkutan dikurangi sepertiga, sedangkan turut 

serta dipidana sama 

b) Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan, yang dilakukan dengan 

cara memberikan kesempatan, sarana atau keterangan. Ini mirip 

dengan penganjuran (uitlokking) 

Pada tinjauan tentang Teori penyertaan ini saya akan lebih 

berfokus kepada yang turut melakukan dan yang membantu 

melakukan karena pada dasarnya anak yang menjadi factor utama 

dalam pembahasan ini. Apakah memang anak yang masih dibawah 

umur itu memang turut melakukan atau membantu melakukan. Untuk 

mengetahui hal tersebut maka saya akan memberikan perbedaan dari 

yang turut melakukan dan membantu melakukan yaitu :  
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Mengenai penyertaan dan pembantuan dalam tindak pidana, 

adalah penyertaan sebagai turut melakukan dan pembantuan sebagai 

membantu melakukan. Ketentuan mengenai turut melakukan dan 

membantu melakukan dapat dilihat dalam Pasal 55 (turut melakukan) 

dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

(membantu melakukan).  

R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya 

Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan mengenai apa yang dimaksud 

dengan orang yang turut melakukan (medepleger) dalam Pasal 55 

KUHP. Menurut R. Soesilo, turut melakukan dalam arti kata bersama-

sama melakukan. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang 

yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan 

(medepleger) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu 

semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan dari 

peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan 

perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya 

menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak 

masuk medepleger akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan 

(medeplichtige) dalam Pasal 56 KUHP. Dalam kasus yang saya angkat 

tersebut ada dua anak yang turut melakukan hal tersebut. 

Sedangkan mengenai Pasal 56 KUHP, R. Soesilo menjelaskan 

bahwa orang membantu melakukan jika ia sengaja memberikan 
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bantuan tersebut, pada waktu atau sebelum (jadi tidak sesudahnya) 

kejahatan itu dilakukan. Bila bantuan itu diberikan sesudah kejahatan 

itu dilakukan, maka orang tersebut melakukan perbuatan sekongkol 

melanggar Pasal 480 KUHP, atau peristiwa pidana yang tersebut 

dalam Pasal 221 KUHP.
35

 

Berdasarkan uraian di atas dapat di simpulkan perbedaan 

mendasar dari turut melakukan tindak pidana dengan membantu 

melakukan tindak pidana. Dalam turut melakukan ada kerja sama yang 

disadari antara para pelaku dan mereka bersama-sama melaksanakan 

kehendak tersebut, para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak 

pidana tersebut. Sedangkan dalam membantu melakukan, kehendak dari 

orang yang membantu melakukan hanyalah untuk membantu pelaku 

utama mencapai tujuannya, tanpa memiliki tujuan sendiri. 

 

3. Perbedaan Penyertaan Turut Serta dengan Pembantu 

Ada juga dua teori subjektif dan teori objektif yang berhadapan satu 

dengan lainya. Para subjektivitas mempergunakan dua ukuran, kadang kadang 

ukuran kesatu dan kadang kadang ukuran kedua. Ukuran kesatu mengenai 

wujud kesengajaan yang ada di diri pelaku, ukuran kedua mengenai 

kepentingan atau tujuan pelaku. 

                                                                   
35

 R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-

Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Politeia. 1991. 



54 
 

Ukuran kesengajaan dapat berupa  

1. Soal kehendakn si pelaku untuk benar benar turut melakukan tindak 

pidana, atau hanya untuk memberikan bantuan. 

2. Soal kehendak si pelaku untuk benar benar mencapai akibat yang 

merupakan unsur dari tindak pidana (constitutief gevolg) 

Ukuran mengenai kepentingan atau tujuan bernada sama, yaitu apabila si 

pelaku ada kepentingan sendiri atau tujuan sendiri, atau hanya membantu utnuk 

memenuhi kepentingan atau mencapai tujuan dari si pelaku utana. 

Para objektivitas mempergunakan sebagai ukuran wujud dari perbuatanya, 

yaitu apakah perbuatan itu dapat mengakibatkan hal yang menjadi unsur dari 

tindak pidana, atau hanya merupakan syarat, bukan sebab dati akibat tersebut 

Ternyata, dalam praktek ukuran ukuran, baik dari subjektivitas maupun 

dari para objektivitas, tidak selalu memuaskan, maka dirasa sebaiknya kedua 

macam ukuran tersebut digunakan, kadang kadang salah satu, kadang kadang 

bersama sam, bergantung pada peristiwa concreto sitinjau satu per satu, asal 

pada akhirnya memuaskan rasa keadilan.
36
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