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BAB III 

HASIL PEMBAHASAN 

A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Rehabilitasi Bagi 

Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika 

     Berikut beberapa Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan 

putusanBagi Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika : 

a) Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Sanksi 

Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Pada 

Putusan Nomor 16/PidSus.A/2015/PN Spg 

     Perkara anak dengan tersangka Iswanto, Sampang 18 

September 1999, Umur 16 Tahun, Laki-Laki, Kebangsaan 

Indonesia, Jl. Pajudan, Kelurahan Rongtengah, Kecamatan 

Sampang, Kabupaten Sampang, Pendidikan SMP (tidak 

tamat).  

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut agar Anak I 

dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan 

penjaraserta denda sebesesar 800.000.000,00 (delapan ratus 

juta rupiah)subsidair 3(tiga)bulan penjara. 

     Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari penuntut 

umum, Majelis Hakim memandang pidana tersebut terlalu 

berat bagi Anak, di manadalam perkara a quo tidak ada 

indikasi bahwa Anak terkait dengan sindikatnarkotika dan/atau 

Anak ada mengambil keuntungan terkait dengan 
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distribusinarkotika (sebagai penjual, perantara jual beli, atau 

menyerahkan); 

     Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, 

Majelismemandang bahwa pidana penjara dan denda 

sebagaimana dimaksud dalamPasal 112 ayat (1) UU Nomor 

35Tahun 2009 tentang Narkotika lebih tepat dijatuhkan kepada 

Anak dibandingkan dengan rehabilitasi (vide: Pasal 

103),sebagai bentuk dari pembinaan (edukasi), koreksi, dan 

sekaligus sebagai upayaprevensi sehingga diharapkan Anak 

mampu memperbaiki perilakunya dikemudian hari dan juga 

menjadi pembelajaran bagi masyarakat lainnya agar tidak 

melakukan tindak pidana serupa.
33

 

         Analisis Kasus 

     Berdasarkan kasus tersebut, dasar pertimbangan hakim 

dalam menjatuhkan pidana pada anak tersebut berpacu pada 

Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35Tahun 2009 tentang 

Narkotika yang manadijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun dan 

6 (enam) bulan penjara serta denda sebesesar 800.000.000,00 

(delapan ratus juta rupiah)subsidair 3 (tiga)bulan

 penjara.Jika dilihat dan kita teliti, yang dimaksud dengan 

pidana penjara adalah pidana perampasan 

                                                           
33

Putusan Nomor 16/PidSus.A/2015/PN Spg 
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kemerdekaan didalam lembaga pemasyarakatan yang dalam 

kurunwaktu tertentu.  

     Dalam kasus penyalahgunaan narkotika bahwasanya jika 

pelaku dijatuhkan pidana penjara belumlah memenuhi tujuan 

pemidanaan yang hendak dicapai, dalam kaitannya dalam 

tindak pidana penyalahgunaan narkotika kiranya perlu 

dilakukan suatu tindakan atau treatment yang mana tindak 

tersebut sangat berkaitan dengan masa depan dan pemulihan 

dari terpidana tersebut. Sehingga dalam hal ini akan lebih tepat 

jika dilakukan suatu tindakan yaitu rehabilitasi sosial dan 

medis bagi pelaku. Dalam penjatuhan pidana disini diperlukan 

kejelian hakim sebagai pelaksana dari penegakan hukum 

tersebut. 

     Penulis melihat dari kasus penyalahgunaan tersebut, bahwa 

untuk dapatdilakukan penjatuhan pidana rehabilitasi maka, 

terdakwa hanya bisa jika dia dakwa denganmengggunakan 

pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 yakni Setiap Penyalah 

Guna: 

a) Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan 

pidanapenjara  paling  lama  4tahun. 

b) Narkotika Golongan II bagi diri sendiri di pidana dengan 

pidana  penjara paling lama 2 (dua) tahun dan;  

c) Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan 
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pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. 

2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103. 

3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban 

penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut 

wajibmenjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. 

     Berdasarkan dari analisis kasus tersebut tidak seharusnya 

sanksi tersebut dijatuhkan oleh hakim dan lebih baik anak 

tersebut mendapatkan rehabilitasi. Dimana pemeberian 

rehabilitasi ini dimaksudkan agar anak tersebut menjadi lebih 

baik kedepannya mengingat anak tersebut menjadi korban 

sasaran peredaran narkotika. 

b) Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Sanksi 

Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Pada 

Putusan Nomor 39/Pid.Anak/2013/PN.SBY 

     Perkara anak dengan tersangka JONAS KARAN Bin 

YONG HWIE alias WISNU HARI WINATA KUNCORO, 

Surabaya16 Tahun / 28 Nopember 1996, Laki-Laki, 

Kebangsaan Indonesia, Jl. Wonokusumo No.64 RT.007, 

RW.005 Kelurahan Pegirian, Kecamatan Semampir–Surabaya 

atau Jl. karangasem 5C No.6 Surabaya, tidak bekerja. 
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     Menimbang, bahwa menurut pasal 26 ayat (1) Undang-

Undang No, 11 thn 2012. ditentukan bahwa pidana penjara 

yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama ½ (satu 

per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang 

dewasa. Menimbang, bahwa karena pasal 112 ayat (1) jo 132 

ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009, tersebut tidak 

mengatur pidana maksimal, akan tetapi yang diatur adalah 

pidana minimum, maka Hakim berpendapat bahwa adalah adil 

dan patut apabila terhadap diri terdakwa karena masih 

tergolong anak-anak akan diterapkan pula pidana ½ (seperdua) 

dari minimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. 

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti dan 

akan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani ongkos 

perkara.
34

 

Analisis Kasus  

     Penulis berpendapat bahwa dalam hal faktor hukumnya 

sendiri sudah jelas mengenai Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun, 

mengenai ancaman pidana ½ (satu perdua) dari maksimum 

pidana penjara orang dewasa menurut Pasal 79 ayat (2) 

                                                           
34

 Penetapan Nomor : 39/Pid.Anak/2013/PN.SBY 
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UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak masih adanya perdebatan. Sehingga 

menyebabkan 2 (dua) perbedaan pendapat antara pihak 

penyidik dengan masyarakat yang memahami mengenai 

penegakan hukum.penjatuhan sanksi terhadap anak pelaku 

penyalahgunaan narkotika.  

     Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak pelaku 

penyalahgunaan narkotika yang didakwa oleh pihak kepolisian 

dengan dakwaan subsider karena ada perbuatan dengan 

ancaman pidana di bawah 7 (tujuh) tahun yang salah satu 

ancaman pidananya termasuk didalamnya pasal 127 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

dengan ancaman bagi penyalah guna narkotika golongan 1 

dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 

wajib diupayakan rehabilitasi baik medis ataupun social bagi 

anak tersebut. 

     Karena apabila anak tersebut dijatuhkan hukuman penjara 

penulis berpendapat bahwa tentu akan terganggunya kondisi 

psikis anak tersebut dengan kehidupan yang ada didalam 

penjara tersebut. Jika kita bandingkan antara penjatuhan 

pidana penjara dengan rehabilitasi tentu lebih tepat jika 

dilakukan rehabilitasi medis maupun sosial. 
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     Berdasarkan kasus tersebut alangkah baiknya jika dalam 

menjatuhkan sanksi terhadap pelaku penyalahgunaan 

narkotika diberikan rehabilitasi bagi pelaku tersebut karena 

ada alternative yang lebih baik selain dijatuhkan pidana 

penjara. Hal ini juga untuk menghindari adanya penjatuhan 

sanksi terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika agar 

anak tersebut bisa mendapatkan rehabilitasi medis maupun 

rehabilitasi sosial agar kedepanannya lebih baik lagi. 

Tabel 3. 1.Perbandingan Pertimbangan Hakim 

Putusan 16/PidSus.A/2015/PN 

Spg 

39/Pid.Anak/2013/PN.SBY 

Dasar 

pertimbangan 

bahwa berdasarkan 

pertimbangan di atas, 

Majelismemandang 

bahwa pidana penjara 

dan denda 

sebagaimana dimaksud 

dalamPasal 112 ayat 

(1) UU Nomor 

35Tahun 2009 tentang 

Narkotika lebih tepat 

dijatuhkan kepada 

Menimbang, bahwa menurut pasal 26 

ayat (1) Undang-Undang No. 11 thn 

2012. ditentukan bahwa pidana penjara 

yang dapat dijatuhkan kepada Anak 

Nakal sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama ½ 

(satu per dua) dari maksimum ancaman 

pidana penjara bagi orang dewasa. 

Menimbang, bahwa karena pasal 112 

ayat (1) jo 132 ayat (1) Undang-

Undang R.I No. 35 tahun 2009, 
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Anak dibandingkan 

dengan rehabilitasi 

(vide: Pasal 

103),sebagai bentuk 

dari pembinaan 

(edukasi), koreksi, dan 

sekaligus sebagai 

upayaprevensi 

sehingga diharapkan 

Anak mampu 

memperbaiki 

perilakunya 

dikemudian hari dan 

juga menjadi 

pembelajaran bagi 

masyarakat lainnya 

agar tidak melakukan 

tindak pidana serupa 

tersebut tidak mengatur pidana 

maksimal, akan tetapi yang diatur 

adalah pidana minimum, maka Hakim 

berpendapat bahwa adalah adil dan 

patut apabila terhadap diri terdakwa 

karena masih tergolong anak-anak akan 

diterapkan pula pidana ½ (seperdua) 

dari minimum ancaman pidana penjara 

bagi orang dewasa 

 

     Kesimpulan dari kedua tersebut adalah putusan nomor 

111/Pid.SusAnak/2014/Pn.Sby,  bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana 

hakim lebih mengutamakan upaya diversi terhadap anak tersebut dan 

Memperhatikan ketentuan Pasal 12, Pasal 52 ayat 5 Undang-Undang Nomor 
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11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan 

peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, berbeda dengan 

putusan nomor 16/PidSus.A/2015/PN Spghakim memiliki pertimbangan lain 

danmenjatuhkan pidana terhadap Anak I berupa pidana penjara selama 1 

(satu) Tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda denda sebesar Rp. 800.000.000,-

(delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan, tanpa memperhatikan 

Pasal 127 UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 

127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika meyatakan bahwa setiap penyalahgunaan narkotika golongan I 

bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan 

diharuskan melakukan rehabilitas medis maupun rehabilitas sosial atau dapat 

dikembalikan kepada orangtuanya untuk dibina dan dididik. Sedangkan 

putusan nomor 39/Pid.Anak/2013/PN.SBY pertimbangan hakim berpacu 

pasal pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 11 thn 2012. ditentukan bahwa 

pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama ½ (satu per dua) dari 

maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. 

     Dari kedua tersebut barang narkotika ternayata digunakan untuk diri 

sendiri sehingga bisa dikatakan bahwa tidak ada korban lain selain pelaku. 

Sehingga menurutpenulis , kasus tersebut lebih tepat jika menggunakan pasal 

127 yang konsekuensinya adalahbisa dilakukan rehabilitasi medis.  

     Dua kasus diatas adalah sebagaian kecil dari banyaknyakasus 

penyalahgunaan narkobayang hanya diputus pidana penjara.Seperti 
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dijelaskan pada pasal Pasal 54 Pecandu Narkotika dan korban 

penyalahgunaanNarkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi 

sosial. Sejalan dengan pasal 54,dalam Pasal 103 dijelaskan bahwa(1) Hakim 

yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat: 

a)  memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan 

dan      perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut telah 

terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana Narkotika atau; 

b) menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani 

pengobatan  dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika 

tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika. 

(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa 

menjalani hukuman. 

     Sebagiamana yang penulis Kutip di BAB II Hal 35 terkait Rehabilitasi 

bagi pecandu narkotika dilakukan dengan maksud untuk memulihkan 

dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita 

yang bersangkutan. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan 

pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan 

narkotika.Hal demikian juga selaras dengan yang penulis analisis dalam 

menjatuhkan rehabilitasi terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan 

narkotika karna untuk menjatuhkan rehabilitasi itu tidak mudah adapun dasar 

pertimbangannya adalah: 
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1. pada saat itu harus tertangkap tangan sedang menggunakan narkotika 

dalam jumlah yang ditetapkan. 

1. Dia memakai narkotika tersebut dalam keadaan pengobatan 

     Namun  berdasarkan hal yang sebenarnya, hakim menjatuhkan rehabilitasi itu 

bukan pada tahap putusan akan tetapi pada saat mediasi disitu biasanya disebut 

dengan diversi, pada proses diversi itu biasanya terjadi rehabilitasi. Karna dalam 

menjatuhkan rehabilitasi itu ada banyak syarat yang harus di penuhi. Adapun 

syarat tersebut adalah : 

1. Kalau terdakwa diputus dengan pidana penjara maka terdakwa tidak dapat     

menjalani pengobatan atau rehabilitasi hal tersebut yang menjadikan 

terdakwa semakin kecanduan terhadap Narkotika;  

2. Pernah menjalani pengobatan atau rehabilitasi untuk menyembuhkan 

kecanduan terhadap Narkotika; 

3. Adanya surat pernyataan atau assesment dari dokter ahli yang menangani 

terdakwa; 

4. Adanya keterangan ahli dari dokter ahli yang dapat dijadikan petunjuk 

oleh hakim untuk memutus tindakan rehabilitasi.
35

 

     Sebagiamana yang sesuai dengan peraturan undang-undang nomer 35 tahun 

2009 tentang narkotika pasal 55 ayat menyebutkan bahwa  

1. Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib 

melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, danlatau lembaga 

rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk 

                                                           
35

Wawancara dengan hakim pengadilan negeri malang Byrna MyrasarI, SH. 
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mendapatkan pengobatan danlatau perawatan melalui rehabilitasi medis dan 

rehabilitasi sosial.  

2. Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau     

dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, 

danatau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh 

Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan danlatau perawatan melalui 

rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
36

 

     Berdasarkan hal diatas isi ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika yang membagi rehabilitasi menjadi 2 (dua) bagian, di sini jelas 

bahwa pelaksanaan rehabilitasi pengguna narkotika dilakukan secara bertahap di 

mana rehabilitasi medis sangat penting, karena merupakan upaya penyembuhan 

yang dilakukan melalui ilmu kesehatan bagi korban penyalahgunaan Narkotika. 

Sebagaimana diketahui, bahwa Narkotika merupakan jenis obat yang mana jika 

dikonsumsi terus menerus akan membawa akibat kecanduan. 

     Hal tersebutlah yang menjadi dasar dalam tindakan rehabilitasi, untuk 

memulihkan korban penyalahgunaan Narkotika sehingga korban tersebut dapat 

lepas dari rasa kecanduan yang ditimbulkan dari pemakaian Narkotika yang terus 

menerus. Dalam mempertimbangkan tindakan bagi pelaku penyalahgunaan 

Narkotika harus ada surat keterangan dari dokter dan atau keterangan dari seorang 

ahli untuk membuktikan bahwa pelaku penyalahgunaan Narkotika tersebut adalah 

pecandu.  

                                                           
36

UU nomer 35 tahun 2009 tentang Narkotika. 
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     Keterangan ahli menurut Pasal 1 angka 28 KUHAP menyebutkan bahwa 

keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki 

keahlian khusus tentang hal apa yang diperlukan untuk membuat terang suatu 

perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dan Pasal 184 ayai (1) telah 

menyebutkan bahwa salah satu alat bukti yang sah ialah keterangan ahli, maka 

sebagai alat bukti yang sah keterangan ahli dapat diberikan pada tahap 

penyidikan, penuntutan hingga tahap pemeriksaan di pengadilan.  

     Dokter sebagai keterangan ahli dapat menyatakan keterangan dalam 

pemeriksaan di pengadilan dan dapat dimintai sebagai saksi dan atau untuk 

petunjuk bagi hakim untuk mempertimbangkan putusan dalam sebuah perkara. 

Dokter sebagai keterangan ahli dimintai hadir di pengadilan, oleh karena dua versi 

pertama sebagai saksi A charge. Saksi ini dihadirkan ke persidangan oleh jaksa 

penuntut umum dimana keterangannya dapat menguntungkan maupun 

memberatkan terdakwa. Versi kedua dokter sebagai keterangan ahli bertidak 

sebagai saksi A de charge. Saksi ini dihadirkan ke persidangan oleh terdakwa atau 

penasehat hukumnya sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 65 KUHP.  

     Keterangan yang diberikannya meringankan terdakwa atau dapat dijadikan 

dasar pembelaan dari terdakwa atau penasehat hukumnya. Sehingga pada tahap 8 

pemeriksaan di pengadilan, baik jaksa maupun penasehat hukum tersangka dapat 

menghadirkan saksi atau ahli dengan ijin hakim. Pasal 186 KUHAP menyebutkan 

bahwa yang dimaksud dengan keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli 

nyatakan di sidang pengadilan, hal ini sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam 
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Pasal 187 huruf C KUHAP yang menyebutkan bahwa keterangan ahli yang 

diberikan dalam bentuk laporan termasuk kategori bukti surat.  

     Keterangan ahli tersebut adalah sebuah petunjuk bagi hakim jika dianggap 

bahwa keterangan yang diberikan seorang ahli relevan dan dapat menjernihkan 

duduk persoalan yang timbul di sidang peradilan maka hakim dapat mengambil 

keterangan itu dalam pertimbangannya. Klasifikasi keterangan ahli hanya 

keterangan ahli atau hanya keterangan biasa saja tidak menjadi persoalan, karena 

keterangan itu sendiri sudah merupakan petunjuk dan petunjuk merupakan salah 

satu alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHP walaupun bukan alat bukti 

yang utama namun hakim akan menimbangkan petunjuk tersebut dalam 

persidangan.  

     Keterangan ahli tersebut dapat diberikan dalam bentuk tulisan yaitu assesment 

yang menyatakan bahwa terdakwa merupakan korban pelaku penyalahgunaan 

Narkotika dan dapat juga disampaikan didalam persidangan saat pemeriksaan 

saksi-saksi untu memberikan keterangan kepada hakim bahwa terdakwa memang 

membutuhkan rehabilitasi. Yang menjadi syarat atau ketentuan dalam 

menjatuhkan tindakan rehabilitasi hakim berpendapat bahwa harus memenuhi 

beberapa ketentuan diantaranya sebagai berikut: (1) Kalau terdakwa diputus 

dengan pidana penjara maka terdakwa tidak dapat menjalani pengobatan atau 

rehabilitasi hal tersebut yang menjadikan terdakwa semakin kecanduan terhadap 

Narkotika; (2) Pernah menjalani pengobatan atau rehabilitasi untuk 

menyembuhkan kecanduan terhadap Narkotika; (3) Adanya surat pernyataan atau 

assesment dari dokter ahli yang menangani terdakwa; (4) Adanya keterangan ahli 
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dari dokter ahli yang dapat dijadikan petunjuk oleh hakim untuk memutus 

tindakan rehabilitasi.
37

 

B. Relevansi Penjatuhan Rehabilitasi Terhadap Anak Sebagai Pelaku 

Penyalahgunaan Narkotika Dengan Tujuan Pemidanaan 

     Sebagaimana relevansi penjatuhan rehabilitasi terhadap anak sebagai 

pelaku penyalahgunaan narkotika dengan tujuan pemidanaan itu tentunya 

kembali lagi kepada tujuan UUSPPA tersebut untuk kepentingan terbaik 

anak, adapun teori menjatuhkan pidana itu untuk: 

1. Memberikan efek jera 

2. Bukan sarana balas dendam tetapi agar tidak mengulangi kembali tindakan 

tersebut 

     Selain itu proses rehabilitasi tersebut juga harus memperhatikan kondisi 

orang tuanya anak tersebut apabila orang tuanya mampu dalam keadaan 

finansial maka anak tersebut bisa untuk di rehabilitasi, semisal orang tuanya 

tidak mampu maka anak tersebut bisa dimasukakan kedalam pondok 

pesantren yang khusus untuk menangani terapi anak yang terlibat dengan 

kasus narkotika.
38

 

     Sebelum terjadinya penjatuhan rehabilitasi, hakim menjatuhkan 

rehabilitasi itu bukan pada tahap putusan akan tetapi pada saat mediasi disitu 

                                                           
37

 Ruslan Renggong, 2014, Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses 

Penahanan di Indonesia, Jakarta: Prenamedia Group, hal. 222. Akses 14 april 2019. 
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biasanya disebut dengan diversi, pada proses diversi itu biasanya terjadi 

rehabilitasi. Pemahaman   masyarakat Indonesia 

mengidentikkan   penyelesaian permasalahan hukum dengan aparat 

penegaknya antara lain, polisi, jaksa dan hakim.   

     Ketiganya merupakan bagian dari sistem peradilan pidana. Penyelesaian 

perkara pidana oleh oleh masyarakat ditempuh melalui sistem peradilan yang 

diatur KUHAP. Namun, akhir dari sistem peradilan tersebut seringkali belum 

tentu menjamin rasa keadilan dalam masyarakat. Masyarakat merasakan 

bahwa berat ringannya vonis yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa belum 

mewujudkan keseimbangan dan mengembalikan situasi sosial dalam 

masyarakat.Penegakan Hukum, erat kaitannya dengan masyarakat, 

sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Carl von Savigny “Das recht wird 

gemacht est ist und wird mit dem volke” (hukum tidak dibuat melainkan 

tumbuh dan berkembang bersama masyarakat).  

     Pada kenyataannya, hukum modern yang berkembang di Indonesia tidak 

berasal dari dalam masyarakat itu sendiri namun merupakan adopsi dari luar 

yang lebih banyak dari eropa. 

     Menurut Satjipto Rahardjo, penyelesaian perkara  melalui sistem peradilan 

yang berujung pada vonis pengadilan merupakan suatu penegakan hukum ke 

arah jalur lambat. Hal ini, karena penegakan hukum melalui berbagai 

tingkatan yaitu, kepolisian, kejaksaan, pengadilan yang dapat pula dibagi 

dalam 2 tingkat yaitu judex factie dan judex jurist.Penyelesaian perkara 

pidana hendaknya lebih mengutamakan keseimbangan sosial dalam 
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masyarakat. Keseimbangan yang dimaksud  disini yaitu antara si korban 

dengan si pelaku.Konsep keseimbangan ini sejalan dengan apa yang disebut 

dengan asas yang sangat dikenal sekarang dan coba diberlakukan diberbagai 

negara yaitu asas Restorative justice.Konsep restorative justice sistem ini, 

sejalan pula dengan apa yang disampaikan oleh Satjipto Raharjo yang mana 

menurutnya, inti hukum progresif yaitu terletak pada bagaimana berpikir dan 

bertindak progresif yang membebaskannya dari belenggu teks dokumen 

hukum, karena pada akhirnya hukum itu bukan untuk teks hukum. Oleh 

karena itu, cara penyelesaian perkara pidana hendaknya tidak terpaku pada 

teks undang-undang.   

     Tujuan yang hendak dicapai adalah bagaimana penyelesaian suatu perkara 

pidana dapat mengembalikan harmonisasi sosial yang seimbang antara 

pelaku, korban dan masyarakat. Keadilan dalam restorative justice 

mengharuskan adanya upaya memulihkan/mengembalikan kerugian atau 

akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dan pelaku dalam hal ini diberi 

kesempatan untuk dilibatkan dalam pemulihan tersebut, kesemuanya adalah 

bertujuan untuk memelihara ketertiban masyarakat dan memelihara 

perdamaian yang adil.
39

 

 

a. Relevansi  Penjatuhan Rehabilitasi dengan Tujuan Pemidanaan 
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     Selain hal tersebut relevansi penjatuhan rehabilitasi dengan tujuan 

pemidanaan tentunya searah, apabila hakim sebisa mungkin mengupayakan 

agar anak tersebut tidak di berikan hukuman atau sanksi, misalnya di berikan 

diversi, mengembalikan anak tersebut kepada orang tuanya, atau bisa 

dititipkan kepada lembaga pelatihan anak. Oleh karena itu relevansi 

penjatuhan rehabilitasi dengan tujuan pemidanaan sejalan dengan 

memperhatikan pasal dan anak seperti apa yang bisa di jatuhkan rehabilitasi, 

apabila anak tersebut hanya menggunakan narkotika itu sekali saja, dalam 

pengobatan medis itu bisa jadi dijatuhkan rehabilitasi terhadap anak tersebut. 

     Merujuk pada hal tersebut, kemudian direspon dengan 

adanya  penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan kemudian dengan 

munculnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan 

Anak.Undang-undang ini, merupakan reformasi dalam sistem peradilan 

pidana. Hal ini  karena terdapat penyelesaian yang lebih fleksibel 

dibandingkan sistem peradilan formal yang selama ini diterapkan. Dalam 

pasal 5 UU No. 11  Tahun 2012, ditentukan bahwa sistem peradilan anak 

wajib mengutamakan pendekatan keadilan restorative. Undang-undang ini 

juga memberikan kepastian hukum atas penyelesaian perkara pidana di luar 

pengadilan melalui diversi. Diversi merupakan pengalihan penyelesaian 

perkara dari proses peradilan ke proses di luar peradilan pidana.Diversi 

bertujuan sebagai : 

1. mencapai perdamaian antara korban dan anak; 

2. menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan; 
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3. menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan ; 

4. menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.
40

 

     Berdasarkan uraian di atas maka dapat dianalisis bahwa rehabilitasi bagi 

para pelaku penyalahgunaan narkotika merupakan upaya Penanggulangan 

penyalahgunaan narkotika secara kuratif yaitu proses menuju penyembuhan, 

di mana upaya dilakukan untuk menghilangkan atau menyembuhkan 

ketergantungan fisik, psikis, maupun sosial penderita atau klien terhadap 

narkotika. Upaya penyembuhan terhadap korban narkotika ini merupakan 

rangkaian kegiatan yang berkesinambungan.  

     Tujuan rehabilitasi pelaku penyalahgunaan narkotika adalah untuk 

memulihkan kondisi fisik, psikis, mental, dan sosial bekas korban narkotika 

serta mengembangkan ketrampilan kerja sehingga bekas korban narkotika 

dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya secara wajar dan hidup mandiri 

di dalam masyarakat. Pembinaan dan bimbingan sosial yang diberikan 

meliputi pembinaan fisik, bimbingan mental spiritual, bimbingan mental 

psikologis, bimbingan social, latihan ketrampilan, dan reintegrasi sosial 

mantan penyalahgunan narkotika kepada masyarakat.  

     Pemidanaan kepada pelaku melalui rehabilitasi bertujuan untuk mencapai 

perbaikan kepada pelaku sebagai tujuan pemidanaan yaitu bahwa jika suatu 

tindak pidana diancam dengan pidana pokok secara alternatif, maka 

penjatuhan pidana pokok yang lebih ringan harus lebih diutamakan apabila 

hal itu dipandang telah sesuai dan dapat menunjang tercapainya 
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tujuanpemidanaan. Ketentuan ini juga sejalan dengan adanya ketentuan 

mengenai pengurangan hukuman pada masa penangkapan dan penahanan 

yang dalam penjelasannya dinyatakan bahwa pengurangan masa pidana 

bertujuan untuk menimbulkan pengaruh psikologis yang baik terhadap 

terpidana dalammenjalani pembinaan selanjutnya.
41

 

     Ditinjau secara teoretis dari konsep tujuan pemidanaan, maka pengalihan 

proses dan proses Justisial menuju proses non Justisial terhadap anak yang 

melakukan penyalahgunaan narkotika akan terlihat relevansinya sebagai 

berikut: 

1) Secara umum tujuan pemidanaan pada hakikatnya terdiri dan upaya untuk 

melindungi masyarkat di satu sisi dan melindungi individu (pelaku) di sisi 

yang lain.Relevansi pengalihan proses dan proses yustisial menuju proses 

non yustisial dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika oleh anak 

terhadap dua aspek pokok tujuan pemidanaan tersebut, yaitu aspek 

perlindungan masyarakat dan aspek perlindungan individu dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

a) Dengan pengalihan tersebut, maka anak akan terhindar dan penerapan     

hukum pidana yang dalam banyak teori telah didalilkan sebagai salah satu 

faktor kriminogen. Dampak negatif penerapan hukum pidana, termasuk 

kepada anak akanmelahirkan stigmatisasi maupun dehumanisasi yang 

justru dapat menjadi faktor kriminogen. Dengan demikian, maka 

menghindarkan anak dan penerapan hukum pidana (depenalisasi) justru 
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dapat menghindarkan adanya faktor kriminogen, berarti juga 

menghindarkan anak dan kemungkinan menjadi jahat kembali (residivis), 

oleh karenanya juga berarti menghindarkan masyarakat dan kemungkinan 

menjadi korban akibat kejahatan. 

b) Dengan Diversi/pengalihan tersebut juga akan memberikan dua 

keuntungan      sekaligus terhadap individu anak. Pertama, dengan 

pengalihan tersebut anak akan tetap dapat melakukan komunikasi dengan 

lingkungannya, sehingga dengan demikian anak tidak perlu lagi 

melakukan readaptasi sosial pasca terjadinya kejahatan. Kedua, dengan 

pengalihan itu juga anak akan terhindar dari kemungkinan dampak negatif 

prisonisasi yang seringkali merupakan sarana “transfer” kejahatan. 

2) Dalam perkembangannya, hukum pidana juga perlu memperhatikan 

korban  kejahatan. Orientasi hukum pidana yang hanya cenderung pada 

persoalan perbuatan (pidana) dan pelaku (daad-dader strafrecht) telah 

melahirkan konstruksi hukum pidana yang tidak respecterhadap korban. 

Padahal dalam konteks, anak sebagai orang yang melakukan 

penyalahgunaan narkotika, ia tidak dapat semata-mata dilihat sebagai 

pelaku, tetapi ia juga harus dilihat sebagai korban yang membutuhkan 

prioritas pengentasan dari ketergantungannya dengan narkotika. 

3) Pengalihan proses dari proses justisial menuju proses non justisial juga 

sangat relevan dengan falsafah pemidanaan yang dianut pada umumnya 

yaitu falsafah pembinaan (philosopy treatment). Dengan demikian, 

pengalihan proses dari yustisial menuju proses non yustisial juga 
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mempunyai relevansi dengan transformasi konseptual dalam sistem pidana 

dan pemidanaan yang terjadi di dunia pada umumnya dan konsepsi 

retribusi ke arah konsepsi reformasi.
42

 

     Penulis  melihat  bahwasannya  dalam  kasus  penyalahgunaan  

narkotika, pidana penjara jika dijatuhkan kepada pelaku penyalahgunaan 

narkotika  belumlah  memenuhi  tujuan  pemidanaan  yang  hendak  

dicapai.  Perlu  diketahu, bahwa  di  Indoensia  ,  tidak  ada  pembedaan  

lembaga  pemasyarakatan  bagi  pelaku  kejahatan dengan berbagai bentuk 

kejahatan. Sehingga proses pembinaan yang dilakukan kepada semua 

pelaku  terpidana  dalam  lembaga  pemasyarakatan   tidak  akan  

dibedakan  berdasarkan  jenis kejahatannya.   

     Dalam  kaitannya  dengan  tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika  ,  

kiranya perlu dilakukan suatu tindakan atau treatment yang mana tindakan 

tersebut sangat berkaitan dengan pemulihan terpidana dari pengaruh 

narkotika. Kita  tahu  bahwa  dalam  penyalahgunaan  narkotika  ,  yang  

bertindak  sebagai  pelaku  dan korban adalah dirinya sendiri, sehingga 

dalam hal ini akan menjadi kurang tepat jika tidak dilakukan  suatu  pidana  

yang  berbenuk  tindakan  dalam  hal  ini  rehabilitasi  medis  dan  sosial 

bagi pelaku.Berkenaan dengan pemberiaan pidana, diperlukan kejelian 

hakim sebagai pelaksana dari akhir  penegakan  hukum  sebagai  cara  

dalam  menanggulangi  kejahatan  yang  ada  di masyarakat.  Hakim  
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memiliki  pedoman  dalam  menjatuhkan  putusan  pidana  kepada 

masyarakat.  Jelas  Bahwa  Pengadilan  mempunyai  kedudukan  penting  

dalam  sistem  hukum kita, karena ia melakukan fungsi yang pada 

hakikatnya melengkapi ketentuan hukum tertulis melalui Pembentukan 

Hukum (Rechtvorming) dan penemuan hukum (Rechtvinding).
43

 

     Dalam kaitannya dengan pemilihan rehabilitasi medis dan sosial , maka 

menurut penulis bahwa  alternatif  tersebut  dapat  dijadikan  Usaha-usaha  

yang  rasional  untuk  mengendalikan atau  mengendalikan  kejahatan  

(politik  kriminal)  sudah  barang  tentu  tidak  hanya menggunakan sarana 

”penal” (hukum pidana) tetapi juga sarana ”non penal”. Tujuan utama dari  

non  penal  itu  adalah  memperbaiki  kondisi-kondisi  sosial  tertentu  

namun  secara  tidak langsung  mempunyai  pengaruh  preventif  terhadap  

kejahatan.  Usaha-usaha  non  penal  ini meliputi  bidang  sosial  yang  

sangat  luas  sekali  diseluruh  bidang  kebijakan  sosial,  misalnya 

penyantunan  dan  pendidikan  sosila  dalam  rangka  mengembangkan  

tanggung  jawab  sosial warga.
44

 

 

 

 

b. Relevansi Penajatuhan Rehabilitasi dengan Tujuan SPPA 
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     Sejak di keluarkan Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak yang dalam undang-undang ini lebih 

mengutamakan Restoratif justice/keadilan restoratif dalam proses 

penanganan perkara anak. Mulai dari proses Penyidikan sampai putusan 

hakim dalam undang undang ini sangat mengutakaman kepentingan anak 

dalam masa persidangan terlebih dalam penanganan kejiwaan anak.  

     Dengan tujuan agar melindungi hak-hak anak yang berlaku terlebih 

hak-hak bagi anak yang berhadapan dengan hukum agar terhindar dari 

trauma bahkan gangguan pada kejiwaan anak dan proses penyelesaian 

perkara anak dengan metode dan cara yang lebih fokus pada kesejatraan 

dan kebaikan anak, sehingga penghukuman bagi anak bukan salah satu 

solusi, karena anak bukan untuk dihukum melainkan diberi bimbingan dan 

pembinaan dalam rangka mewujudkan keadilan yang restorative yang 

mana definisi keadailan restorative ini 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, pemenjaraan masih dinilai sebagai 

penyelesainan terbaik bagi anak, tujuannya agar anak merasa jera dan 

tidak melakukannya kembali.    

     Dalam penetapan hukuman anak apapun alasannya pemenjaraan dan 

penahanan anak tidak boleh dilakukan, dikarenakan akan menimbulkan 

trauma psikologis, serta pelebelan anak seumur hidupnya. Seoarang anak 
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yang berhadapan dengan hokum berhak untuk diperlakukan secara khusus 

dalam hukuman pidananya, yaitu dengan diberi rehablitasi. 

     Bagi Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-

pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar 

penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi 

sosial Warga Binaan Pemasyarakatan, telah melahirkan suatu sistem 

pembinaan yang sejak lebih dari tiga puluh tahun lalu dikenal dan 

dinamakan sistem pemasyarakatan. Sudarto berpendapat : 

“Oleh karena merupakan kenyataan, bahwa gagasan pemasyarakatan itu 

telah menjadi dasar pembinaan para narapidana yang dijatuhi pidana 

pencabutan kemerdekaan.”   

     Walaupun telah dilakukan berbagai macam perbaikan mengenai tatanan 

(stelsel) pemidanaan, namun tetap pada dasarnya sifat tujuan pemidanaan 

anak masih bertolak dari asas dan sistem pemenjaraan. Sistem  

pemenjaraan sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan, 

sehingga institusi yang dipergunakan sebagai tempat pembinaan adalah 

rumah penjara bagi Narapidana dan rumah pendidikan Negara bagi anak 

yang melakukan tindak pidana.  

     Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam 

dan penjeraan yang disertai dengan lembaga rumah penjara secara 

berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak 

sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi, agar Narapidana 

menyadari kesalahannya tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak 
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pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab 

bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.
45

 

     Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sejak tahun 1964 sistem 

pembinaan bagi Narapidana dan Anak pidana telah berubah secara 

mendasar, yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. 

Begitu pula institusinya yang semula disebut rumah penjara dan rumah 

pendidikan Negara berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan 

berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor 

J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964. Romli Atmasasmitapun angkat bicara 

mengenai pesoalan ini, yang menyatakan bahwa : 

“Resosialisasi adalah suatu proses interaksi bagi seseorang untuk menjadi 

warga yang baik dan patuh pada hukum, dengan tujuan untuk 

memberikan seorang narapidana pengetahuan, kemampuan dan motivasi. 

Dalam konteks strategi kepenjaraan tujuan Resosialisasi mengandung 

implikasi perubahan dalam kesadaran kelompok.
46
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