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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMIDANAAN TERHADAP ANAK 

SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA 

A. Pemidanaan 

1. Pengertian Pemidanaan 

Pemidanaan diartikan sebagai tahap atau bentuk penetapan sanksi dan 

tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya 

diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai 

penghukuman. Doktrin yang membedakan hukum pidana materil dan hukum 

pidana formil, J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut 

bahwahukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-

turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan 

pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil 

mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan 

tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu. Tirtamidjaja 

menjelaskan hukum pidana meteril dan hukum pidana formil bahwahukum 

pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran 

pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, 

menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas 

pelanggaran pidana, sedangkan hukum pidana formil adalah kumpulan aturan 

hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap 

pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain 

mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga 
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memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan 

hakim. Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materil berisi 

larangan atau perintah jika tidak terpenuhi diancam sanksi, sedangkan hukum 

pidana formil dalah aturan hukum yang mengatur cara menjalankan dan 

melaksanakan hukum pidana materil.10  

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat 

dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung 

konsekuensipositif bagi terpidana, korban dan orang lain dalam masyarakat. 

Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan 

bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku yang melakukan kejahatan 

tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa, jelas 

terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya 

balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku 

kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan 

serupa. Pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila 

melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut: 

 1. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;  

2. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;  

 

                                                           
10

 Leden Marpaung,  2005, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 2. 
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3. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.
11

 

2. Teori Pemidanaan 

Teori-teori pemidanaan berkembang mengikuti dinamika kehidupan yang 

ada di masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu 

sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke 

masa. Dalam ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori 

tentang tujuan pemidanaan, yaitu teori absolut (retributif), teori relative / tujuan 

(deterrence/utilitarian), teori penggabungan (integratif). Teori-teori 

pemidanaan itu harus mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak 

dicapai di dalam penjatuhan pidana. 

a) Teori absolut 

berdasarkan teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah 

berbuat tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Teori 

Absolut didasarkan pada suatu pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk 

praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan 

mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, 

dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (revegen). Sebagaimana 

yang dinyatakan Muladi bahwa Teori absolut memandang bahwa pemidanaan 

merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga 

berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri.  

 

                                                           
11

 Ibid. 
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Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan 

terhadap seseorang karena telah melakukan sesuatu kejahatan atau tindak 

pidana yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu 

pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan 

untuk memuaskan tuntutan keadilan. Dari teori tersebut, jelas bahwa pidana 

merupakan suatu tuntutan etika, di mana seseorang yang melakukan kejahatan 

akan dihukum dan hukuman itu merupakan suatu keharusan yang sifatnya 

untuk membentuk sifat dan merubah etika yang jahat ke yang baik.
12

 

b) Teori relative 

Teori relatif atau teori tujuan, menjelaskan bahwa pidana merupakan alat 

untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda 

dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi 

hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya 

memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, 

dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.
13

 

 Menurut Muladi tentang teori ini bahwa Pemidanaan bukan sebagai 

pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang 

bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. 

Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak 

melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas 

keadilan. Teori ini memunculkan tujuan pemidanaan sebagai sarana 

                                                           
12

 Zainal Abidin Farid, 2007, Hukum Pidana 1, Jakarta,, Sinar Grafika, hlm. 11. 

13
 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 27 
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pencegahan, baik pencegahan khusus (speciale preventie) yang ditujukan 

kepada pelaku maupun pencegahan umum (general preventie) yang ditujukan 

ke masyarakat. Teori relatif ini berasas pada tiga tujuan utama pemidanaan 

yaitu preventif, detterence, dan reformatif. Tujuan preventif (prevention) untuk 

melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari 

masyarakat. Tujuan menakuti (detterence) untuk menimbulkan rasa takut 

melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi 

perbuatanya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan 

perubahan (reformation) untuk mengubah sifat jahat dalam diri pelaku dengan 

dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali 

melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai 

dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.
14

 

c) Teori gabungan 

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan 

bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) 

dan absolut (pembalasan) sebagai wadah yang menjadi satu kesatuan. Teori ini 

bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh 

pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang 

salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik 

moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di 

kemudian hari.  

                                                           
14

 Zainal Abidin, Ibid, hlm. 11 
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Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan pandangan 

sebagai berikut: 

 1) Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu gejala 

masyarakat.  

2) Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan 

hasil studi antropologi dan sosiologis.  

3) Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah 

untuk memberantas kejahatan.
15

 

Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh 

digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi 

denga upaya sosialnya. Pandangan diatas menunjukkan bahwa teori ini 

mensyaratkan agar pemidanaan itu selain memberikan penderitaan jasmani 

juga psikologi dan terpenting adalah memberikan pemidanaan dan Pendidikan 

terhadap pelaku tindak pidana.
16

 

3. Tujuan SPPA 

a) KHA 

Di Indonesia aparat kepolisian mempunyai kewenangan diskresi, seperti 

yang diatur dalam Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002, yang menentukan bahwa 

untuk kepentingan umum, pejabat Polri dalam melaksanakan tugas dan 

wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. 

                                                           
15

 Djoko Prakoso, Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses 

Pidana, Liberty, Yogyakarta, hlm. 47. 

16
 Sudarto. 1997, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung, hlm. 36. 
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Salah satu kewenangan diskresi ini adalah melalui tindakan diversi dan 

tentunya tindakan diversi yang dilakukan tidak boleh melanggar aturan 

hukum yang berlaku. Dasar hukum bagi aparat kepolisian melakukan 

tindakan pengalihan (diversi), sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam 

Pasal 40 ayat (3) Konvensi Hak Anak (KHA), yang menentukan bahwa 

negara-negara peserta harus berupaya meningkatkan pembentukan hukum, 

prosedur, kewenangan dan lembaga yang secara khusus berlaku untuk anak-

anak yang diduga, disangka, dituduh atau dinyatakan melanggar hukum 

pidana dan khususnya:  

a. Menetapkan usia minimum sehingga anak-anak yang berusia di bawahnya 

dianggap tidak mempunyai kemampuan untuk melanggar hukum pidana. 

 b. Bilamana layak dan diinginkan, melakukan langkah untuk menangani 

anakanak seperti itu tanpa harus menempuh jalur hukum, dengan syarat 

bahwa HAM dan perangkat pengamanan hukum sepenuhnya dihormati. 

Berdasarkan ketentuan ini, maka kepada aparat kepolisian diberikan 

kewenangan khusus (diskresi) untuk melakukan pengalihan (diversi) yang 

menjauhkan ABH dari proses peradilan formal, penahanan ataupun 

pemenjaraan. Program diversi ini dapat dilakukan dengan berbagai macam 

cara, antara lain adalah dengan menempatkan ABH di bawah pengawasan 

badan-badan sosial tertentu guna membantu anak tersebut memecahkan 

masalah yang dihadapinya. Secara khusus, tidak ada ketentuan undang-

undang di Indonesia yang menetapkan standar tindakan diversi untuk 

pelaksanaan penanganan ABH, tetapi merujuk pada ketentuan yang terdapat 
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dalam Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002, maka penanganan ABH tidak 

seharusnya dilakukan dengan mengikuti sistem peradilan pidana formal. 

Dengan kata lain bahwa, sesuai kewenangan yang dimilikinya, maka dalam 

penanganan ABH, aparat kepolisian dapat lebih leluasa mengambil tindakan 

berupa tindakan pengalihan (diversi) di luar dari sistem peradilan pidana 

formal. 

b) UU Nomer 11 tahun 2012  

Secara teoretis, sistem peradilan pidana anak di Indonesia wajib 

mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak dan berupaya mengurangi 

penyelesaian perkara anak di pengadilan pidana, dan jika terpaksa dipidana 

penjara, maka pidana tersebut hanya dilakukan sebagai upaya terakhir dan 

dalam waktu yang singkat, paradigma dalam penanganan ABH yang 

menawarkan solusi yang lebih komprehensif baik bagi korban maupun pelaku 

adalah keadilan restoratif karena mencakup penyadaran perbuatan, 

pernyataan maaf, pemulihan korban bahkan pemberian ganti kerugian apabila 

diperlukan. Hal ini tidak terdapat dalam nilai-nilai paradigma dalam keadilan 

restitutif maupun keadilan retributif. Nilai-nilai keadilan restoratif 

memberikan perhatian yang sama kepada korban dan pelaku karenanya 

otoritas untuk menentukan rasa keadilan ada di tangan para pihak sedangkan 

negara berfungsi sebagai fasilitator. Dalam hal ini penerapan keadilan 

restoratif memakai pendekatan respon yang lentur terhadap kejahatan, pelaku 

dan korban yang memungkinkan penyelesaian kasus secara individual (tidak 

diajukan ke pengadilan secara formal) juga memakai pendekatan respon atas 
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kejahatan dengan tetap mempertahankan harkat dan martabat setiap orang, 

membangun saling pengertian dan harmonis melalui pemulihan korban, 

pelaku dan masyarakat.
17

 

B. Pemidanaan Anak 

1. Pengertian Anak 

 Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari 

perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang lakilaki dengan tidak 

menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak 

pernah melakukanpernikahan tetap dikatakan anak.Namun secara umum kita 

ketahui yang dimaksud 43 dengan anak yaitu orang yang belum dewasa atau 

masih belum kawin. Bahkan di Indonesia sendiri banya sekali ketentuan-

ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kriteria anak, berikut 

adalah kriteria anak: 

a). Menurut KUHPerdata, dalam Pasal 330 ditetapkan bahwa belum dewasa 

adalah mereka belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan 

tidak lebih dahulu kawin.  

b). Menurut KUHPidana, dalam Pasal 45, anak yang belum dewasa apabila 

belum berumur 16 (enam belas) tahun. Sedangkan apabila ditinjau batasan 

umur anak sebagai korban kejahatan (Bab XIV) adalah apabila berumur kurang 

dari 15 (lima belas) tahun.  

                                                           
17

https://media.neliti.com/media/publications/176717-ID-perwujudan-keadilan-restoratif-dalam-

sis.pdf, jurnal De Lega Lata, vol. 1. No. 1. Akses 24 januari 2019. 

https://media.neliti.com/media/publications/176717-ID-perwujudan-keadilan-restoratif-dalam-sis.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/176717-ID-perwujudan-keadilan-restoratif-dalam-sis.pdf
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c). Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tantang Pemasyarakatan, 

dalam Pasal 1 Ayat (8) ditentukan bahwa anak didik pemasyarakatan baik anak 

pidana, anak Negara, dan anak sipil yang dididik di lapas paling lama berumur 

18 (delapan belas) tahun.  

d). Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak, dalam Pasal 1 Ayat (3) dijelaskan anak adalah anak yang telah 

berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun 

yang diduga melakukan tindak pidana.
18

 

2. Pengertian Pemidanaan Anak 

  Dalam Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

telah mengatur mengenai hak seorang anak, baik anak sebagai korban suatu 

tindak pidana maupun anak sebagai pelaku tindak pidana. Dalam pasal 18 

mengatakan : “Setiap Anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana 

berhak mendapat bantuan hukum dan bantuan lainnya.”Lebih lengkap pula 

telah tertuang dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak yang lebih khusus mengatur tentangsistem penanganan 

anak yang merupakan korban bahkan pelaku tindak pidana.Undang-undang 

No.11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak telah di sahkan dan 

di undangkan menjadi suatu produk legislasi DPR-RI dan Pemerintah tahun 

2012, menggantikan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak 

yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman.  

                                                           
18

 Maidi Gultom, 2010, Perlidungan Hukum Terhadap Anak, Cetakan Kedua, Bandung, PT. 

Refika Aditama, hlm 32. Akses 24 januari 2019. 
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Dalam Undang-undang yang baru ini menggunakan pendekatan keadilan 

Reestoratif. Pasal 6 Undang-undang No. 11 tahun 2012 mendefinisikan 

keadilan Restoratif sebagai berikut : “Keadilan Restoratif adalah penyelesaian 

sengketa perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga 

pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari 

penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan 

semula, bukan pembalasan. Pembentukan Undang-undang yang baru ini yang 

memjunjung tinggi keadilan restoratif menjadi penegasan bahwa anak yang 

berhadapan dengan hukum bukan untuk dihukum melainkan harus di bimbing 

dan di bina agar dapat kembali menjadi baik karena seperti tujuan utama 

keadilan restoratif adalah mengembalikan kepada kondisi semula dan 

memberikan penanaman tanggungjawab kepada anak tersebut.
19

 

3. Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana 

 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak menyebutkan pengertian anak yang berhadapan dengan hukum atau biasa 

disebut anak sebagai pelaku tindak pidana adalah orang yang dalam perkara 

telah mencapai umur delapan tahun, tetapi belum mencapai umur delapan belas 

tahun dan belum pernah kawin. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah 

anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 

18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.  Dalam Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak  bahwa anak yang 

                                                           
19

https://media.neliti.com/media/publications/3195-ID-kajian-hukum-terhadap-sistem-

pemidanaan-anak-menurut-undang-undang-no-11-tahun-2.pdf, Lex Crimen Vol. III/No. 4/Ags-

Nov/2014.  

https://media.neliti.com/media/publications/3195-ID-kajian-hukum-terhadap-sistem-pemidanaan-anak-menurut-undang-undang-no-11-tahun-2.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/3195-ID-kajian-hukum-terhadap-sistem-pemidanaan-anak-menurut-undang-undang-no-11-tahun-2.pdf


25 
 

 

berhadapan dengan hukum dibagi menjadi 3: 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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.
20

 

Anak yang berhadapan dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak 

yang terpaksa berkontak dengan sistem pengadilan pidana karena:  

a. Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum; 

atau telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum yang 

dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/negara terhadapnya; atau  

 

 

                                                           
20

 Undang-Undang  No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 
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b. Telah melihat, mendengar, merasakan, atau mengetahui suatu peristiwa 

pelanggaran hukum.
21

 

. Kata konflik juga digunakan untuk menunjukkan adanya suatu 

peristiwa yang tidak selaras atau terdapat pertentangan dalam suatu peristiwa, 

sehingga dapat dikatakan sebagai suatu permasalahan. Oleh karena itu 

pengertian anak yang berkonflik dengan hukum dapat juga diartikan dengan 

anak yang mempunyai permasalahan karena suatu perbuatan yang bertentangan 

dengan hukum, atau bisa juga dikatakan bahwa anak yang berkonflik dengan 

hukum adalah anak nakal.  

4. Jenis Pemidanaan Terhadap Anak 

Berdasarkan Undang-undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradian 

Pidana Anak menyebutkan mengenai sanksi hukumnya dalam pasal 69 ayat 

(1) “Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan 

ketentuan dalam UndangUndang ini. (2) Anak yang belum berusia 14 (empat 

belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.” 

Selanjutnya dalam Pasal 71 (1) “Pidana pokok bagi Anak terdiri atas: a. 

pidana peringatan; b. pidana dengan syarat: 1) pembinaan di luar lembaga; 2) 

pelayanan masyarakat; atau 3) pengawasan. c. pelatihan kerja; d. pembinaan 

dalam lembaga; dan e. penjara.”  

Adapun dalam UUSP Pasal 71 (2) menyebutkan bahwa pidana tambahan 

terdiri atas: “a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; 

atau b. pemenuhan kewajiban adat.” Selanjutnya didalam Pasal 71 (3) 

                                                           
21

Apong Herlina, dkk, Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Buku 

Saku untu Polisi, Unicef, Jakarta, 2004, hlm. 17 
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“Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan 

denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja”. 

Selain pasal diatas ada beberapa pasal lagi yang terdapat dalam UUSPA 

yaitu Pasal 75 (1) “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 zat adiktif lainnya.”Pasal 76 (1) “Pidana pelayanan masyarakat 

merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik Anak dengan 

meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang 

positif.”Pasal 77 (1) Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada Anak 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 paling 

singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.Pasal 78 (1) “Pidana 

pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c 

dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai 

dengan usia Anak.”
22

 

Selain hukuman pidana adapun tindakan yang dapat dijatuhkan terhadap 

anak dalam UUSPA yang terdapat pada pasal 82 (1) bahwa tindakan yang 

dapat dikenakan terhadap anak :  

a. pengembalian kepada orang tua/Wali; 

b.penyerahan kepada seseorang; 
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c. perawatan di rumah sakit jiwa; 

d. perawatan di LPKS; 

e.kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/ataupelatihan yang 

diadakan oleh pemerintah ataubadan swasta; 

f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau 

g. perbaikan akibat tindak pidana. 

Adapun pasal selanjutnya yaitu pasal 83 ayat (1) dan (2) yang berbumyi: 

(1). Tindakan penyerahan Anak kepada seseorangdilakukan 

untukkepentingan Anak yangbersangkutan. 

(2). Tindakan perawatan terhadap Anak dimaksudkanuntuk membantu 

orangtua/Wali dalam mendidikdan memberikan pembimbingan kepada 

Anak yang bersangkutan.
23

 

C. Tindak Pidana Narkotika 

1. Pengertian Tindak Pidana dan Tindak Pidana Narkotika 

Di Indonesia sendiri dalam pembentuk Undang-Undang 

menggunakan istilah straafbaarfeit untuk menyebutkan nama tindak 

pidana, tetapi tidak menguraikan secara rinci mengenai straafbaarfeit 

tersebut. Strafbaar feit merupakan istilah asli bahasa Belanda yang 

diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya 

yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun 

perbuatan yang dapat dipidana. Kata Strafbaar feit terdiri dari 3 kata, 

yakni straf, baar dan feit. Berbagai istilah yang digunakan sebagai 
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terjemahan dari strafbaar feit itu, ternyata straf diterjemahkan sebagai 

pidana dan hukum. Perkataan baar diterjemahkan dengan dapat dan boleh, 

sedangkan untuk kata feit diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, 

pelanggaran dan perbuatan.
24

 Ahli membeberkan beberapa pandangan dari 

beberapa makna perkataan straafbaarfeit: 

a. Simons Dalam rumusan straafbaarfeit menjelaskan 

bahwasanya“Tindakan melawan hukum yang telah dilakukan dengan 

sengaja ataupun dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat 

dipertanggungJawabkan atas tindakannnya oleh Undang-Undang 

telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.”
25

 

b. Moeljatno Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang 

didefinisikan bahwa “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan 

hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana 

tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.”
26

 

c. Utrecht Menerjemahkan straafbaarfeit yang dijelaskanbahwa 

“Peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa 

itu suatu Handelen atau doen-positif atau suatu melalaikan nalaten-

negatif maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena 

perbuatan atau melalaikan itu). Peristiwa pidana merupakan suatu 
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peristiwa hukum (rechtsfeit), yaitu peristiwa kemasyarakatan yang 

membawa akibat yang diatur oleh hukum.”
27

 

Mengenai tindak pidana narkotika diatur khusus dalam Bab XV Pasal 

111 sampai dengan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 

tentang Narkotika yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak 

disebutkan dengan tegas dalam Undang-undang Narkotika bahwa tindak 

pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak 

perlu disangksikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam undang-

undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkotika hanya 

untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada 

salah satu perbuatan yang diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah 

merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari 

pemakaian narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa 

manusia. Pelaku Tindak Pidana Narkotika dapat dikenakan Undang-

Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut : 

 a) Sebagai pengguna dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 116 

Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan 

ancaman hukuman minimal 5 tahun dan paling lama 15 tahun.  

b) Sebagai pengedar dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 81 dan 

82 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman 

hukuman paling lama 15 ditambah denda.  
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c) Sebagai produsen dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 113 

Undang-undang No. 35 tahun 2009, dengan ancaman hukuman paling 

lama 15 tahun/ seumur hidup/ mati ditambah denda. 

2. Jenis Tindak Pidana Narkotika 

Terkait jenis-jenis tindak pidana narkotika dalam Undang-undang 

Nomor 35 Tahun 2009, setidaknya dapat digolongkan 7 (tujuh) tindak 

pidana yakni : 

1) menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, 

menyimpan untuk dimiliki, atau untuk persediaan, atau untuk 

persediaan atau menguasai narkotika golongan I dalam bentuk 

tanaman atau bukan tanaman. 

2) memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan atau 

menguasai narkotika golongan II dan III. 

3) memproduksi ,mengolah, mengekstrasi, mengkonversi, merakit, atau 

menyediakan narkotika golongan I, II, dan III. 

4) Membawa, mengirim, mengangkut,atau mentransito narkotika 

golongan I, II , dan II. 

5) mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menjual , membeli, 

menyerahkan, menerima,menjadi perantara jual beli,atau menukar 

narkotika golongan I, II, dan III. 

6) menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika 

golongan I, II, dan III untuk digunakan orang lain. 

7) menggunakan narkotika golongan I, II, dan III.  
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3. Ancaman Hukum Tindak Pidana Narkotika 

Mengenai ancaman hukum dalam tindak pidana narkotika, Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur hal tersebut 

secara khusus dalam bab XV. Pada bab tersebut, disebutkan mengenai 

macam-macam tindak pidana narkotika. Tindak pidana narkotika tersebut 

diancam dengan berbagai macam jenis sanksi pidana (strafsoort) yakni 

sanksi pidana pokok seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, 

pidana denda, serta sanksi pidana tambahan seperti pencabutan izin usaha 

dan pencabutan status badan hukum. Untuk perumusan sanksinya yaitu 

memakai: 

1) Sistem perumusan kumulatif antara pidana penjara dan denda.
28

 

2) Sistem perumusan alternatif kumulatif antara pidana mati, pidana 

penjara seumur hidup atau pidana penjara dan pidana denda. 

3) Sistem perumusan alternatif antara pidana kurungan atau denda.  

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 juga diatur 

penggunaan mekanisme double track system. Artinya,sanksi yang 

dapat dikenakan terhadap tindak pidana narkotika tidak hanya terbatas 

pada sanksi pidana, namun dapat pula dikenakan sanksi tindakan. 

Sanksi tindakan yang dimaksud yakni sanksi rehabilitasi yang 

ditunjukkan khusus bagi pecandu narkotika. Pasal 103 Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa hakim dalam 

menangani perkara pecandu narkotika dapat:  

                                                           
28

Ibid Pasal 126  

 



33 
 

 

a) memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani 

pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika yang 

bersangkutan terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika, 

atau  

b) menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani 

pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika yang 

bersangkutan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana 

narkotika. Adanya kata “dapat” dalam pasal tersebut membuat 

pelaksanaan sanksi tindakan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 

2009 bergantung pada iktikad dan keyakinan pribadi dari hakim.  

Rehabilitasi bagi pecandu narkotika dilakukan dengan maksud untuk 

memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan 

sosial penderita yang bersangkutan. Rehabilitasi medisadalah suatu proses 

kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari 

ketergantungan narkotika.
29

Rehabilitasi social adalah suatu proses 

kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar 

mantan pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial 

dalam kehidupan bermasyarakat.
30

 

Rehabilitasi medis pecandu narkotika dilakukan di rumah sakit yang 

ditunjuk oleh Menteri. Selain itu lembaga rehabilitasi tertentu yang 

diselenggarakan oleh instansi pemerintah seperti Lapas Narkotika dan 

Pemerintah Daerah dapat melakukan rehabilitasi medis terhadap 
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penyalahguna narkotika setelah mendapat persetujuan menteri. Dengan 

demikian untuk rehabilitasi medis bagi pecandu narkotika pengguna jarum 

suntik dapat diberikan serangkaian terapi untuk mencegah penularan 

antara lain penularan HIV/AIDS melalui jarum suntik dengan pengawasan 

ketat Kementerian Kesehatan. Demikian pula bagi masyarakat dapat 

melakukan rehabilitasi medis pecandu narkotika setelah mendapat 

persetujuan dari menteri.Kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan/atau 

rehabilitasi sosial berlaku juga bagi pecandu narkotika yang diperintahkan 

berdasarkan putusan pengadilan jika pecandu narkotika terbukti bersalah 

melakukan tindak pidana narkotika; atau penetapan pengadilan jika 

pecandu narkotika tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana 

narkotika. Prosedur penerimaan pecandu narkotika yang telah 

mendapatkan penetapan atau putusan pengadilan dalam program 

rehabilitasi ditentukan sebagai berikut
31

:  

a. Pecandu narkotika yang telah mendapatkan penetapan atau putusan 

pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap untuk menjalani 

pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi, diserahkan oleh 

pihak kejaksaan ke sarana rehabilitasi medis terpidana narkotika yang 

ditunjuk.  

b. Penyerahan dilakukan pada jam kerja administratif rumah sakit yang 

ditunjuk.  
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c. Penyerahan pecandu narkotika yang telah mendapatkan penetapan 

dari pengadilan untuk menjalani rehabilitasi dilakukan oleh pihak 

kejaksaan dengan disertai berita acara penetapan pengadilan, dengan 

melampirkan salinan / petikan surat penetapan pengadilan, dan surat 

pernyataan kesanggupan dari pasien untuk menjalani rehabilitasi 

medis sesuai rencana terapi yang ditetapkan oleh tim asesmen yang 

ditandatangani oleh pasien dan keluarga / wali. 

d. Penyerahan pecandu narkotika yang telah mendapatkan putusan yang 

berkekuatan hukum tetap dari pengadilan untuk menjalani rehabilitasi, 

penyerahan oleh kejaksaan disertai dengan surat perintah pelaksanaan 

putusan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan , dengan 

melampirkan salinan /petikan surat putusan pengadilan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap, dan surat pernyataan kesanggupan 

dari pasien untuk menjalani rehabilitasi medis sesuai rencana terapi 

yang ditetapkan oleh tim asesmen yang ditandatangani oleh pasien 

dan keluarga wali.  

e. Berita acara ditandatangani oleh petugas kejaksaan, pasien yang 

bersangkutan dan tenaga kesehatan pada sarana rehabilitasi medis 

terpidana narkotika yang menerima pasien.  

f. Pelaksanaan program rehabilitasi medis sesuai rencana terapi yang 

disusun.  

Pada tahap rehabilitasi medis, terpidana wajib menjalani 3 (tiga) tahap 

perawatan, yaitu program rawat inap awal, program lanjutan dan program 
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pasca rawat. Pada program rawat inap awal, terpidana wajib menjalani 

rehabilitasi rawat inap selama sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan. Setelah 

melewati program rawat inap awal, seorang terpidana dapat menjalani program 

rawat inap lanjutan ataupun program rawat jalan, tergantung pada derajad 

keparahan adiksinya sesuai dengan hasil asesmen lanjutan.
32
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