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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Hukum bertujuan untuk menciptakan “keadilan” dan “ketertiban” yang 

dikatakan sebagai syarat dasar untuk membawa kemakmuran dan kebahagiaan bagi 

rakyat suatu negara. Hukum hanya bisa diterima jika mempunyai aturan yang adil 

yaitu aturan dimana terdapat keselarasan antara kepentingan manusia yang dilindungi 

dimana setiap orang berhak mendapatkan yang menjadi bagiannya. Keadilan tidak 

berarti bahwa setiap orang akan mendapat bagian yang sama. (Salim, 2012: 44) Dalam 

hal ini, hukum memegang tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum di 

masyarakat. Selain itu, dapat pula dikatakan bahwa hukum melindungi dan mencegah 

setiap orang main hakim sendiri, tidak menghukum pelanggar hukum seorang diri, 

melainkan mengadakan penyelesaian melalui proses pengadilan berdasarkan 

ketentuan hukum yang berlaku. 

Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur masyarakat, artinya hukum 

pidana mengatur hubungan antara warga negara dengan negara dan menitikberatkan 

pada kepentingan umum. Menurut Moeljatno (2008:1), hukum pidana memberikan 

dasar dan aturan untuk : 

(1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang 

dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi 

barang siapa melanggar larangan tersebut.  

(2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah 

melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana 

sebagaimana yang telah diancamkan  

(3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat 

dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan 

tersebut. 

Hukum pidana mengatur seluruh peraturan dan sanksi untuk semua tindak 

pidana. Tindak pidana tidak hanya dapat dilakukan oleh orang dewasa melainkan 
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anak-anak juga dapat melakukan kejahatan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

belum memberikan perlindungan bagi anak yang menjadi subjek hukum dari tindak 

pidana, sehingga dapat dikatakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana belum secara 

spesifik mengakomodir ketentuan pidana anak. 

Banyak kasus kenakalan dalam berbagai bentuk telah dilakukan dan dialami oleh 

anak di Indonesia. Masa kanak-kanak merupakan masa yang rawan untuk bertindak, 

karena pada masa itu anak sangat rentan terhadap berbagai keinginan untuk melakukan 

sesuatu tanpa memiliki pemikiran yang panjang akibat yang mungkin akan timbul. 

Meskipun anak dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran, dan keinginannya 

sendiri, ternyata lingkungan sekitar memiliki pengaruh yang cukup besar dalam 

membentuk perilaku anak. Untuk itu bimbingan, pembinaan, dan perlindungan dari 

orang tua, guru, dan orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan oleh anak dalam 

perkembangannya (Nasir Djamil, 2013:11). Mengenai kenakalan anak pada dasarnya 

dapat dibagi menjadi dua bentuk. Bentuk kenakalan pertama adalah kenakalan yang 

tidak bersinggungan dengan tindak pidana, akan tetapi perbuatan yang dilakukan tidak 

sesuai dengan norma, seperti membolos, menyontek, dan sebagainya. Kenakalan yang 

kedua adalah kenakalan yang telah termasuk dalam tindak pidana yang kemudian 

membutuhkan penanganan hukum karena telah melanggar hukum positif yang berlaku 

(Erdianti, 2019:121). 

Anak adalah pihak yang rentan dilanggar kepentingannya dan merupakan 

individu yang belum mampu melindungi diri dan memperjuangkan haknya sehingga 

hukum harus mengatur secara tegas mengenai perlindungan terhadap anak. Hal ini 

terutama ditujukan kepada anak yang berhadapan dengan hukum, baik anak yang 

berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, maupun anak 

yang menjadi saksi pidana. Dalam ilmu viktimologi, anak sebagai pelaku tindak 

pidana sebenarnya juga merupakan korban karena seorang anak mungkin tidak dapat 

melakukan tindak pidana jika tidak ada faktor eksternal yang mendorong anak 

melakukan tindak pidana (Pangestu Dimas, 2020:104). Banyak faktor yang dapat 
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mempengaruhi seorang anak sehingga anak tersebut dapat melakukan tindak pidana, 

mulai dari faktor dari dalam maupun dari luar diri anak itu. Faktor-faktor yang 

memotivasi anak untuk melakukan tindak pidana sangat beragam, mulai dari faktor 

internal dan faktor eksternal antara lain kondisi ekonomi, konflik keluarga, lingkungan 

sosial, dan yang paling jelas adalah pengaruh perkembangan teknologi informasi. 

Salah satu kenakalan remaja yang melanggar hukum adalah pengedaran 

narkotika oleh anak. Jumlah kasus anak yang terlibat dalam tindak pidana peredaran 

narkotika cukup tinggi. Keterlibatan anak dalam tindak pidana pengedaran narkotika 

secara ilegal ini merupakan suatu rangkaian pemufakatan jahat. Tindakan hukum yang 

tegas namun mengedepankan pembinaan dan pemulihan hak-hak mereka tanpa 

tindakan yang berlebihan harus dilakukan. Selama ini sistem yang diterapkan pada 

anak yang berkonflik dengan hukum adalah diversi yang menilai anak sebagai subyek 

hukum yang belum cakap dan belum memahami apa yang dilakukan. Namun di era 

globalisasi ini pembentukan karakter dan pola pikir anak sangat dipengaruhi oleh 

lingkungan dan pergaulannya, serta kemudahan akses informasi baik secara elektronik 

maupun non-elektronik. Sistem diversi dalam tindak pidana pengedaran narkotika oleh 

anak perlu dipikirkan kembali untuk memberantas peningkatan tindak pidana yang 

melibatkan anak semacam ini.  

Narkotika dapat membahayakan kehidupan manusia jika dikonsumsi secara 

tidak tepat. Narkotika memiliki dampak negatif yang sangat luas, baik secara sosial-

ekonomi, fisik, psikologis, dan sebagainya. Hal ini sesuai dengan pertimbangan 

(konsiderans) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana 

narkotika jenis tertentu sangat dibutuhkan sebagai obat sehingga perlu diupayakan 

oleh negara, namun di satu sisi Narkotika adalah obat atau zat berbahaya yang dapat 

menyebabkan ketergantungan yang sangat merugikan jika disalahgunakan atau 

digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan cermat. 

Kasus hukum terkait kejahatan yang melibatkan anak memang membutuhkan 

penanganan khusus. Dinyatakan dalam salah satu pertimbangan (konsiderans) 
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Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bahwa untuk 

memberikan pembinaan dan perlindungan bagi anak diperlukan dukungan, baik yang 

terkait dengan lembaga maupun perangkat hukum yang lebih memadai. Oleh karena 

itu, melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang 

kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak, dibentuk untuk menyelenggarakan peradilan bagi anak yang 

akan memperlakukan mereka berbeda dari tindak pidana yang dilakukan oleh orang 

dewasa. 

Anak memiliki peran strategis sehingga negara dengan tegas menyatakan akan 

menjamin hak hidup setiap anak dan mengadakan perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi. Oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan 

kenakalan anak perlu segera dilakukan. Salah satu upaya pencegahan dan 

penanggulangan kenakalan anak adalah melalui penerapan sistem peradilan anak (WA 

Hidaya, 2020: 53). Sistem peradilan anak berfokus pada tujuan untuk mensejahterakan 

anak dan melindungi mereka dari sanksi yang berlebihan. 

Penegakan hukum semestinya diharapkan dapat menjadi penangkal dari 

maraknya peredaran serta perdagangan narkotika, namun pada kenyataannya semakin 

intensif ketika penegakan hukum dilakukan, peredaran serta perdagangan gelap 

narkotika juga akan meningkat. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur 

masalah narkotika telah disusun dan ditegakkan, namun kejahatan terkait narkotika ini 

belum dapat diredam.  

Hal diatas membuat penulis ingin meneliti mengenai penerapan pemidanaan 

bagi anak pengedar narkotika berdasar undang-undang sehingga terdapat 

keseimbangan dalam pemberian sanksi pidana terhadap anak namun tetap menjamin 

hak, dan anak yang berhadapan dengan hukum dapat merasakan efek jera dari tindakan 

yang mereka lakukan. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka 

penulisan hukum (skripsi) dengan judul : IMPLEMENTASI SANKSI PIDANA 
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TERHADAP ANAK PENGEDAR NARKOTIKA DALAM RANGKA 

MEMBERANTAS TINDAK PIDANA NARKOTIKA 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis merumuskan 

permasalahan yang akan diteliti dan dibahas dalam penulisan penelitian hukum ini 

secara rinci. Adapun rumusan masalah yang adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap anak pengedar narkotika dalam 

memberantas tindak pidana narkotika? 

2. Apa yang menjadi pertimbangan-pertimbangan hakim yuridis dan non yuridis 

dalam memutus perkara anak pengedar narkotika? 

3. Apakah ada kemungkinan anak pengedar narkotika untuk tidak mendapat sanksi 

pidana? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Suatu penelitian pada dasarnya harus mempunyai tujuan yang jelas agar dapat 

menyelesaikan masalah yang dimaksud dengan pencapaian yang baik. Berdasarkan 

rumusan masalah yang telah dipaparkan, terdapat tujuan objektif dan tujuan subjektif 

yang hendak dicapai oleh penulis. Tujuan objektif adalah tujuan yang berasal dari 

penelitian, sedangkan tujuan subjektif berasal dari penulis. Adapun uraiannya adalah 

sebagai berikut: 

1. Tujuan Obyektif 

a. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap anak pengedar 

narkotika dalam memberantas tindak pidana narkotika; 
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b. Untuk mengetahui pertimbangan-pertimbangan  hakim yuridis dan non 

yuridis dalam memutus perkara anak pengedar narkotika. 

c. Untuk mengetahui apakah ada kemungkinan untuk anak pengedar 

narkotika untuk tidak mendapat sanksi pidana; 

2. Tujuan subjektif 

a. Untuk mengimplementasikan teori-teori yang sudah didapat penulis guna 

menambah dan memperluas informasi, pengetahuan, serta wawasan; 

b. Untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan dalam bidang 

Hukum Pidana mengenai implementasi sanksi pidana terhadap anak 

pengedar narkotika yang didapat dari penegak-penegak hukum yang telah 

bekerja di lapangan; 

c. Memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar S1 (Sarjana 

Hukum) dalam bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 

Sebelas Maret. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

Selain memiliki rumusan masalah dan tujuan yang hendak dicapai, penelitian ini 

diharapkan juga dapat memberi manfaat baik bagi penulis maupun masyarakat luas. 

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat 

praktis. Manfaat teoritis adalah manfaat bagi pengembangan ilmu sedangkan manfaat 

praktis adalah manfaat yang berkaitan dengan pemecahan masalah yang diteliti. 

Adapun manfaat teoritis dan manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian hukum 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pemgembangan kajian ilmu 

hukum pada umumnya dan khususnya pada hukum pidana narkotika dan 

anak. 
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b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau referensi bagi 

penelitian-penelitian di masa yang akan datang dengan konteks 

permasalahan yang berkaitan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

masyarakat luas terkait tindak pidana narkotika dan anak. 

b. Penelitian ini dapat menjadi informasi dan masukan bagi aparat penegak 

hukum dalam suatu perkara yang melibatkan anak dalam tindak pidana 

narkotika. 

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas 

permasalahan yang diteliti oleh peneliti. 

 

E. Metode Penelitian 

 

Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang 

didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk 

mempelajari satu atau beberapa gejala umum hukum tertentu dengan menganalisisnya. 

Selain itu, juga dilakukan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut dan 

kemudian dicarikan solusi atas permasalahan-permasalahan tersebut (Zaenudin Ali, 

2010:18). 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum empiris. Menurut 

Soerjono Soekanto (1986: 52), “Penelitian empiris adalah penelitian yang 

bermula pada data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian 

terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat”. Penelitian ini 

adalah penelitian yang dilakukan dengan melalui proses pengamatan langsung 

(observasi) dan wawancara langsung di lapangan dengan objek yang berkaitan 

yaitu Kejaksaan dan Pengadilan Negeri sebagai sumber pertama. 
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2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian hukum ini adalah 

deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara cermat karakteristik dari suatu 

masalah hukum yang akan diteliti. “Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk 

memberikan data yang teliti tentang keadaan manusia atau gejala-gejala lainnya, 

terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu dalam 

memperkuat teori-teori lama ataupun menyusun kerangka teori-teori baru” 

(Soejono Soekanto, 1986 : 10). 

Penulis mendeskripsikan mengenai implementasi sanksi pidana terhadap 

anak pengedar narkotika dalam rangka memberantas tindak pidana narkotika. 

Dari bahan ini penulis ingin mengkaji ketentuan pidana apakah yang digunakan 

oleh jaksa dan hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada terpidana anak pengedar 

narkotika dan apakah hal itu bisa memberantas tindak pidana narkotika yang 

terjadi di wilayah kota Surakarta. 

3. Pendekatan penelitian   

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan hukum ini 

adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang 

digunakan peneliti dengan cara melakukan penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif-analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau 

lisan serta perilaku riilnya, yang diteliti dan dikaji secara utuh (Soerjono 

Soekanto, 1986: 250). 

4. Sumber data  

a. Data primer 

“Data yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung dari 

lapangan yang menjadi objek penelitian atau diperoleh melalui wawancara 

yang berupa keterangan atau fakta-fakta atau bisa juga disebut dengan data 

yang diperoleh dari sumber pertama” (Soerjono Soekanto, 1986: 12). 
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Data primer dalam penelitian hukum ini adalah ketentuan pidana 

dipakai oleh penuntut umum dan pertimbangan apa saja yang hakim yang 

didapat melalui observasi dan wawancara dari pihak-pihak yang mampu 

memberikan informasi berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam 

penelitian hukum ini, penulis melakukan observasi dan wawancara di 

lingkungan Kejaksaan Negeri Surakarta dengan bimbingan Ibu Tukiyem, 

S.H., M.H, selaku jaksa penuntut anak dan Pengadilan Negeri Surakata 

dengan bimbingan Hadi Sunoto, S.H.,M.H, selaku hakim anak. 

b. Data Sekunder 

“Data yang didapat dari keterangan atau pengetahuan-pengetahuan 

yang diperoleh secara tidak langsung, antara lain mencakup dokumen-

dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan” 

(Soerjono Soekanto, 1986: 12). 

Data sekunder penelitian ini terdiri atas 2 (dua) bahan hukum yaitu : 

1) Bahan hukum primer  

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

c) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

d) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak 

e) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan 

Atas Undang-undang Nomor 23  Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak 

f) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan 

Anak 

2) Bahan hukum sekunder 

Bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum 

primer yang dapat membantu dalam melakukan penelitian, 
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contohnya buku-buku para sarjana, hasil penelitian, jurnal, makalah, 

dan lain sebagainya. 

3) Bahan hukum tersier 

Bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan 

hukum primer dan sekunder, contohnya buku non-hukum, kamus, 

dan ensiklopedi. 

5. Teknik pengumpulan bahan hukum 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

studi kepustakaan dan wawancara, adapun maksudnya adalah sebagai berikut: 

a. Penelitian kepustakaan 

Penelitian kepustakaan adalah penelitian dengan cara 

mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau 

kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang 

dibutuhkan dalam penelitian. 

Dalam hal ini penulis akan menganalisis perbandingan pelaksanaan 

yang diperoleh dari Kejaksaan Surakarta dan Pengadilan Negeri Surakarta 

dan mengumpulkan literatur-literatur hukum, internet, serta semua bahan 

yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah suatu proses interaksi dan komunikasi yang 

dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi lengkap. 

Adapun prakteknya, penulis akan melakukan wawancara dengan pihak-

pihak yang mampu memberikan informasi berkaitan dengan masalah yang 

diteliti yaitu di lingkungan Kejaksaan Negeri Surakarta dengan bimbingan 

Ibu Tukiyem, S.H., M.H, selaku jaksa penuntut anak dan Pengadilan 

Negeri Surakata dengan bimbingan Hadi Sunoto, S.H.,M.H, selaku hakim 

anak.. 
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6. Teknik analisis bahan hukum 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah 

kualitatif, yaitu data yang diperoleh dan disusun secara sistematis dan dianalisis 

secara kualitatif dengan menggunakan data dalam bentuk penulisan skripsi. 

Menurut HB Sutopo, 2002: 37), teknis analisis ini terdapat 3 komponen yaitu: 

a. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan proses proses seleksi, pemfokusan, dan 

penyederhanaan data pada penelitian. 

b. Penyajian Data 

Penyajian data sebagai sekumpulan informasi yang memungkinkan 

kesimpulan riset dapat dilakukan. 

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 

Setelah memahami arti dari berbagai hal yang meliputi pencatatan-

pencatatan peraturan pernyataan-pernyataan, konfigurasi-konfigurasi 

yang mungkin, alur sebab akibat, akhirnya peneliti menarik kesimpulan. 

 

F. Sistematika Penulisan Hukum 

 

Sistematika penulisan hukum berfungsi untuk mempermudah dalam melakukan 

pembahasan, analisa, dan penjabaran isi dari penelitian hukum yang dilakukan. 

Adapun sistematika penulisan hukum ini dijabarkan menjadi 4 bab yang saling 

berkaitan dan berhubungan. 

Dalam Bab I menjelaskan mengenai Pendahuluan yang diuraikan menjadi latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.  

Dalam Bab II diuraikan mengenai Tinjauan Pustaka yang terdiri dari Kerangka 

Teori yang berisi tentang tinjauan tentang anak yang berhadapan dengan hukum, 

tinjauan tentang tindak pidana narkotika, tinjauan tentang penuntutan perkara tindak 
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pidana anak, dan terakhir tinjauan tentang putusan perkara tindak pidana anak. Pada 

bab ini juga dijelaskan mengenai kerangka pemikiran penulisan hukum ini. 

Dalam Bab III menjelaskan mengenai Hasil Penelitian dan Pembahasan yang 

akan menjawab permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu mengenai 

ketentuan-ketentuan hukum pidana yang bisa digunakan oleh penuntut umum dalam 

melakukan penuntutan terhadap anak pengedar narkotika serta pertimbangan-

pertimbangan  hakim yuridis dan non yuridis dalam memutus perkara anak pengedar 

narkotika. 

Dalam Bab IV yaitu penutup akan diuraikan mengenai simpulan jawaban 

permasalah yang diteliti oleh penulis dan saran-saran dari penulis yang mengenai 

permasalahan yang telah dibahas. 
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