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ABSTRAK 

 

PENERAPAN UPAYA DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU 

PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  

(Studi Surat Keputusan Diversi Nomor: 03/SKD/X/2014/Reskrim Polsek 

Kedaton) 

 

 

Oleh 

 

RAFFLESIA FREDERICA 

 

 

 

Anak berhadapan dengan hukum, dimana anak sebagai pelaku penyalahgunaan 

narkotika berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa pada tingkat 

penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib 

diupayakan diversi. Namun dalam praktiknya tidak semua perkara 

penyalahgunaan narkotika oleh anak berhasil diupayakan diversi oleh penyidik. 

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu: Bagaimanakah penerapan 

upaya diversi terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika? Apakah faktor 

penghambat penerapan upaya diversi terhadap anak pelaku penyalahgunaan 

narkotika? 

Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalan skripsi ini adalah pendekatan 

yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber dan jenis data yang digunakan 

adalah data primer dan data sekunder. Penentuan narasumber dilakukan dengan 

wawancara dengan responden. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi 

pustaka dan studi lapangan. Analisis data yang dipergunakan adalah analisis 

kualitatif. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diperoleh kesimpulan: Penerapan 

upaya diversi terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika oleh penyidik 

dalam Surat Keputusan Diversi Nomor: 03/SKD/X/2014/Reskrim Polsek Kedaton 

sudah memenuhi unsur penegakan hukum pidana pada tahap aplikasi sesuai 

dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak. Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari 

Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. 

Pihak kepolisian menginginkan tercapainya diversi untuk menghindari adanya 

penjatuhan sanksi terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika. Faktor 

penghambat penerapan upaya diversi terhadap anak pelaku penyalahgunaan 

narkotika  adalah masih  minimnya biaya operasional  apalagi untuk tingkat Polisi  



    Rafflesia Frederica 
sektor dan kurangnya kesadaran masyarakat atau orang tua/wali dalam 

pengawasan terhadap anak dan beranggapan terhadap pelaku anak 

penyalahgunaan narkotika harus dihukum. 

Penulis memberikan saran yaitu: Hendaknya penyidik meningkatkan pendidikan 

dan selalu mengikuti seminar tentang perkembangan undang-undang yang baru 

serta perlunya pemahaman mengenai diversi disemua tingkatan peradilan maupun 

masyarakat dengan melalui penyuluhan tentang diversi, agar masyarakat 

memahami penerapan diversi bagi anak pelaku penyalahgunaan narkotika. Agar 

pemerintah dapat meningkatkan sarana atau fasilitas dalam operasional bagi 

penyidik dan orangtua lebih memperhatikan dan mengawasi perkembangan 

tempat anaknya tumbuh sehingga tidak terjerat peredaran narkotika. 

 

 

Kata Kunci: Diversi, Anak, Narkotika 
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MOTTO 

 

 

 

 

Jangan nilai keburukan orang dari sekedar hanya satu sudut pandang 

saja, karena mungkin saja sudut pandang itu ada di dalam dirimu.  

(Wekka Allamah) 

 

Pendidikan merupakan senjata paling ampuh yang bisa kamu gunakan 

untuk merubah dunia 

(Nelson Mandela) 

 

“Barang siapa keluar untuk mencari Ilmu maka dia berada di jalan Allah” 

(HR. Turmudzi) 

 

“Waktu itu bagaikan pedang, jika kamu tidak memanfaatkannya 

menggunakan untuk memotong, ia akan memotongmu (menggilasmu)” 

(H.R. Muslim) 

 

Belajar dari masa lalu, hidup untuk masa kini, dan berharap untuk masa 

yang akan datang 

(Albert Eistein) 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia 

yang merupakan potensi serta penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki 

peranan strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan 

dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, 

mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, juga seimbang. Untuk 

melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, 

diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat 

hukum yang lebih mantap dan memadai. Oleh karena itu ketentuan mengenai 

penyelengaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus.
1
 

Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-

Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) sebagaimana telah diratifikasi 

oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 

1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak-

Hak Anak) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai 

kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang 

                                                           
1
 Mohammad Taufik Makarao, dkk, Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan 

dalam Rumah Tangga, Jakarta: Rineka Cipta, 2013, hlm. 1 



2 
 

berhadapan dengan hukum.
2
 Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa Anak 

adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak 

yang masih dalam kandungan. 

Kasus-kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana merupakan 

fenomena yang berbeda dengan pelaku tindak pidana dewasa. Anak sebagai 

pelaku tindak pidana yang dijatuhi pidana untuk dibina dalam Lembaga 

Pemasyarakatan Anak, perlu mendapat penanganan khusus dalam menjalani masa 

pidananya. Kasus tindak pidana yang melibatkan anak-anak dibawah umur 

belakangan ini sangat banyak terjadi, salah satunya adalah penyalahgunaan 

narkotika.  

Pengertian narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari 

tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat 

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi 

sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang 

dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-

Undang ini. Narkotika merupakan obat yang bermanfaat di bidang pengobatan 

atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan namun di sisi lain 

menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan. 

Untuk melakukan pencegahan dan penyediaan narkotika demi kepentingan 

pengobatan dan pelayanan kesehatan, maka salah satu upaya pemerintah ialah 

                                                           
2
 Ibid, hlm. 62 



3 
 

dengan melakukan pengaturan secara hukum tentang pengedaran, impor, ekspor, 

menanam, penggunaan narkotika secara terkendali dan dilakukan pengawasan 

yang ketat.
3
 

Penyalahgunaan dan ketergantungan narkotika dan obat berbahaya mempunyai 

dimensi yang luas dan kompleks, baik dari sudut medis, maupun psikososial 

(ekonomi, politik, sosial, budaya, kriminalitas, kerusuhan masal, dan lain 

sebagainya).
4

 Penyalahgunaan narkotika di era globalisasi ini semakin 

berkembang, perkembangan ini disertai pola pikir dan ilmu pengetahuan yang 

semakin maju. Sehingga peredaran narkotika berdampak di kalangan remaja dan 

anak-anak. Produsen narkotika sering kali memanfaatkan remaja dan anak-anak 

dalam menjalankan bisnis narkotikanya. Oleh karena itu, peran orang tua dalam 

mendidik anak diperlukan sehingga anak dapat terhindar dari bahayanya narkotika. 

Diversi merupakan salah satu alternatif yang sesuai dengan berbagai konvensi 

hukum internasional. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka khusus untuk perkara Anak dikenal 

mekanisme untuk mengalihkan penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana 

ke proses di luar peradilan pidana, yang dinamakan dengan Diversi. Diversi 

bertujuan untuk mengalihkan pelaku penyalahgunaan narkotika dari proses 

peradilan kepada proses sosial. Pergantian ini dapat dilakukan dengan berbagai 

pertimbangan dari peradilan untuk membina anak tersebut yang dipercayakan 

kepada orang tua, Dinas Sosial, maupun pemerintah. 

                                                           
3
 Siswanto, Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika (UU No. 35 Tahun 2009), Jakarta: 

Rineka Cipta, 2012, hlm. 1 
4
 Mardani, Penyalahgunaan Narkoba dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional, 

Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, hlm.3 



4 
 

Salah satu perkara anak yang bisa diupayakan diversi pada tahap penyidikan yaitu 

kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak yaitu di 

Bandar Lampung yaitu penyalahgunaan narkotika oleh Damian Hadi Prabowo 

berumur 16 tahun, Enggar Dwi Prasetyo berumur 16 tahun, Arlio Yuda Erlangga 

berumur 17 tahun, Judit Mulya Haryanto berumur 16 tahun, Riyansyah berumur 

17 tahun dan Jefri Suryanto berumur 17 tahun berupa narkotika golongan I yaitu 

daun ganja dengan berat netto akhir 2,3144 gram sehingga perbuatan tersangka 

telah melanggar Pasal 111 ayat (1) subs Pasal 127 ayat (1) huruf a jo Pasal 132 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.  

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur 

sedemikian rupa mengenai bentuk penyalahgunaan narkotika. Pasal 111 Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Setiap 

orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, 

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk 

tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan 

paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit 

Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak 

Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).  

Bagi anak yang merupakan korban penyalahgunaan narkotika, wajib diupayakan 

diversi dengan memperhatikan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika. Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2009 tentang Narkotika meyatakan bahwa setiap penyalah guna narkotika 

golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun 

dan diharuskan melakukan rehabilitas medis maupun rehabilitas sosial atau dapat 
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dikembalikan kepada orangtuanya untuk dibina dan dididik. Pada tingkat 

penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib 

diupayakan diversi sebagaimana disebut dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversi itu hanya 

dilakukan dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: 

a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan 

b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana. 

Diversi dilakukan pada setiap tingkat pembuat keputusan baik pada tingkat polisi, 

penuntut maupun pada tingkat pengadilan.
5
 Diversi bertujuan untuk memberikan 

yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan 

tegaknya keadilan. Selain itu, untuk mendidik kembali dan memperbaiki sikap 

dan prilaku anak sehingga ia dapat meninggalkan perilaku buruk yang selama ini 

ia telah lakukan.
6
  

Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak dapat diselesaikan melalui 

proses diversi pada tahap penyidikan. Pada praktik hukum dilapangan, tidak 

semua perkara narkotika yang dilakukan oleh anak bisa diterapkan upaya diversi 

pada tahap penyidikan, untuk pasal penyalahgunaan narkotika yang bisa 

diupayakan diversi. Masih terdapat kasus anak pelaku penyalahgunaan narkotika 

yang diselesaikan melalui peradilan biasa seperti ketentuan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Seperti proses 

hukum yang dialami anak di bawah umur Rio Sayen Permata (15) warga Padang 

                                                           
5
 Dwidja Priyatno, Wajah Hukum Pidana, Asas dan Perkembangan, Bekasi: Gramata Publishing, 

2012, hlm. 303 
6
 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia, 

Bandung: Refika Aditama, 2010, hlm. 77 
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Cermin, Kabupaten Pesawaran. Dengan alasan bersalah menggunakan narkotika 

jenis ganja. Anak pelaku penyalahgunaan narkotika ini, diancam pidana kurungan 

8 (delapan) bulan dengan melanggar Pasal alternative yakni Pasal 111, Pasal 114 

dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
7
 

Kurangnya pemahaman mengenai konsep diversi secara merata oleh kepolisian, 

walaupun ada kepolisian yang mengetahui tentang konsep diversi namun tidak 

diterapkan. Anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika tidak hanya semata-

mata sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai korban, bahwa anak yang 

menyalahgunakan narkotika adalah juga korban, maka upaya untuk memberikan 

perlindungan terhadap anak yang menyalahgunakan narkotika juga menjadi 

prioritas. 

Kendala yang menjadi kurang berhasilnya penerapan upaya diversi pada tahap 

penyidikan adalah ancaman pidana. Penerapan sanksi pidana bagi anak yang 

melakukan tindak pidana narkotika berbeda dengan orang dewasa. Perhitungan 

pidana yang dijatuhkan kepada anak-anak adalah ½ dari maksimum ancaman 

pidana bagi orang dewasa, karena anak dipandang belum mampu 

mempertanggungjawabkan perbuatannya secara sepenuhnya. Sehingga penerapan 

upaya diversi pada tahap penyidikan untuk ancaman 12 tahun seharusnya bisa 

diupayakan. Serta orangtua yang tidak mendukung upaya diversi yang dilakukan 

oleh penyidik menyebabkan kurang berhasilnya mengupayakan diversi terhadap 

anak pelaku penyalahgunaan narkotika. 

                                                           
7
 http://www.kompasiana.com/iwankodrat/jaksa-nyabu-direhabilitasi-anak-di-bawah-umur-

divonis-8-bulan_551831dea333118107b6636d, diakses pada 24/01/2017 Pukul 17:00 WIB 

http://www.kompasiana.com/iwankodrat/jaksa-nyabu-direhabilitasi-anak-di-bawah-umur-divonis-8-bulan_551831dea333118107b6636d
http://www.kompasiana.com/iwankodrat/jaksa-nyabu-direhabilitasi-anak-di-bawah-umur-divonis-8-bulan_551831dea333118107b6636d
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Penegakkan hukum pidana terhadap anak harus mementingkan masa depan anak. 

Anak yang berkonflik dengan hukum tidak begitu saja terkena pidana penjara, 

apabila seorang anak yang pernah dipenjara akan timbul stigma negatif dari 

masyarakat. Pelaksanaan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana akan 

memberikan pemahaman baru terhadap penyidik tanpa harus melakukan 

perampasan kemerdekaan sehingga penyelesaian perkara anak yang pertama kali 

melakukan tindak pidana dengan menekankan pemulihan kembali terhadap 

korban menjadi sebuah alternatif dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk 

mengkaji lebih lanjut untuk menulis dalam bentuk skripsi dengan judul 

“Penerapan Upaya Diversi Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan 

Narkotika (Studi Surat Keputusan Diversi Nomor: 03/SKD/X/2014/Reskrim 

Polsek Kedaton)” 

 

B. Rumusan Permasalahan dan Ruang Lingkup 

1. Rumusan Permasalahan 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka permasalahan yang akan dibahas 

dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: 

1) Bagaimanakah penerapan upaya diversi terhadap anak pelaku 

penyalahgunaan narkotika? 

2) Apakah faktor penghambat penerapan upaya diversi terhadap anak pelaku 

penyalahgunaan narkotika? 
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2. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian ilmu hukum pidana dengan aspek 

diversi, khususnya yang berkaitan dengan penerapan upaya diversi terhadap anak 

pelaku penyalahgunaan narkotika dan faktor penghambat penerapan upaya diversi 

terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika. Ruang lingkup waktu dan tempat 

penelitian pada skripsi ini adalah Polisi Sektor Kedaton dan Balai Pemasyarakatan 

Kelas II Bandar Lampung pada tahun 2016. 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, ada beberapa tujuan penelitian ini yang 

menjadi acuan, adalah: 

1) Untuk mengetahui dan memahami penerapan upaya diversi terhadap anak 

pelaku penyalahgunaan narkotika. 

2) Untuk mengetahui dan memahami faktor penghambat penerapan upaya 

diversi terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika. 

 

2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Kegunaan Teoritis  

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam 

pengembangan kajian khususnya hukum pidana, dalam rangka memberikan 
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penjelasan mengenai penerapan upaya diversi terhadap anak pelaku 

penyalahgunaan narkotika. 

2) Kegunaan Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna secara positif bagi pihak 

kepolisian dalam melaksanakan peranannya sebagai aparat penegak hukum 

dalam menyelesaikan perkara yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana yang 

dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum dan memberikan 

pengetahuan bagi mahasiswa bagian Hukum Pidana pada Fakultas Hukum 

Universitas Lampung untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya 

dalam bidang hukum. 

 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

1. Kerangka Teoritis 

Pengertian kerangka teori menurut Soerjono Soekanto adalah serangkaian 

abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk 

pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.
8
 Kerangka teori 

juga menggunakan acuan dalam penelitian dengan maksud agar lebih jelas untuk 

membahas pokok permasalahan dengan mendasarkan pada suatu teori. 

a. Teori Tahap Penegakan Hukum Pidana  

Secara umum dilihat dari segi fungsional, pengoperasian, dan penegakan sanksi 

pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan agar benar-benar dapat 

terwujud melalui salah satu tahap yaitu tahap penegakaan aplikasi. Tahap Aplikasi, 

                                                           
8
 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 1983, hlm. 32 
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yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh 

aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian hingga Pengadilan. Aparat 

penegak hukum bertugas menegakan serta menerapkan perundang-undangan 

pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang. Dalam melaksanakan 

tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegangan teguh pada nilai-nilai 

keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif. Tahap ini 

merupakan kekuasaan yudikatif pada tahap aplikasi dalam menerapkan hukum 

pidana.
9
  

b. Teori Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum 

Penegakan hukum membutuhkan pengaturan hukum yang dituangkan dalam 

perangkat peraturan agar memiliki sifat yuridis-normatif maupun yuridis 

sosiologis. Pengaturan hukum dilakukan sesuai dengan maksud diadakan suatu 

pengaturan hukum yaitu “to provide order, stability and justice”.
10

 

Menurut Soejono Soekanto, penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan 

perundang-undangan saja, terdapat faktor yang mempengaruhi yaitu:
 11

 

1. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja. 

Dalam hal ini yang dimaksud adalah undang-undang dibuat tidak boleh 

bertentangan dengan ideologi negara, dan undang-undang dibuat haruslah 

menurut ketentuan yang mengatur kewenangan pembuatan undang-undang 

sebagaimana diatur dalam konstitusi negara, serta undang-undang dibuat 

                                                           
9
 Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum 

Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 29 
10

 Nandang Sambas, Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional 
Perlindungan Anak serta Penerapnnya, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013, hlm. 47 
11

 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: 
RajaGrafindo Persada, 2005, hlm. 25 
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haruslah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat di mana undang-

undang tersebut diberlakukan.  

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun 

menerapkan hukum. Pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam bidang 

penegakan hukum. Penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik 

sesuai dengan peranannya masing-masing yang telah diatur dalam peraturan 

perundang-undangan. Dalam menjalankan tugas tersebut dilakukan dengan 

mengutamakan keadilan dan profesionalisme, sehingga menjadi panutan 

masyarakat serta dipercaya oleh semua pihak termasuk semua anggota 

masyarakat. 

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Sarana atau 

fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang terdidik dan terampil, 

organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan 

sebagainya. Ketersediaan sarana dan fasilitas yang memadai merupakan suatu 

keharusan bagi keberhasilan penegakan hukum. 

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau 

diterapkan. Maksudnya masyarakat harus mengetahui dan memahami hukum 

yang berlaku, serta menaati hukum yang berlaku dengan penuh kesadaran 

akan penting dan perlunya hukum bagi kehidupan masyarakat. 

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan 

pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan mencakup nilai-

nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana merupakan 

konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut, 

dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari.  
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2. Konseptual 

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan 

dalam melaksanakan penelitian.
12

Berdasarkan definisi tersebut, maka 

konseptualisasi dalam penelitian ini sebagai berikut: 

a. Penerapan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi penerapan 

adalah proses, cara, perbuatan menerapkan.
13

 

b. Upaya hukum menurut Pasal 1 angka 12 Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana (KUHAP) adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk 

tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding 

atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan 

kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. 

c. Diversi menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengalihkan penyelesaian 

perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar proses peradilan 

pidana.  

d. Anak menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang berkonflik dengan 

hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 

(duabelas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapanbelas) tahun yang diduga 

melakukan tindak pidana.  

                                                           
12

 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Op.Cit., hlm. 63 
13

 Kamus Besar Indonesia, Pusat Bahasa, Edisi Keempat., Departemen Pendidikan Nasional, 
Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 1448 
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e. Penyalah guna menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak 

atau melawan hukum.  

f. Narkotika menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan 

tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan 

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai 

menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang 

dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam 

Undang-Undang ini. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika Penulisan mempermudah dan memahami penulisan ini secara 

keseluruhan, maka penulisan ini dibagi menjadi lima dengan sistematika sebagai 

berikut:  

I. PENDAHULUAN  

Bab ini menguraikan tentang latar belakang pemilihan judul yang akan diangkat 

dalam penulisan skripsi. Kemudian permasalahan-permasalahan yang dianggap 

penting disertai pembatasan ruang lingkup penelitian. Selanjutnya juga membuat 

tujuan dan kegunaan penelitian yang dilengkapi dengan kerangka teori dan 

konseptual serta sistematika penulisan.  

 

 



14 
 

II. TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini berisikan tentang pengertian-pengertian dari istilah sebagai latar belakang 

pembuktian masalah dan dasar hukum dalam membahas hasil penelitian yang 

terdiri dari: Tinjauan umum tentang anak, Diversi, Penyalahgunaan narkotika oleh 

anak, Sistem peradilan pidana anak dan Teori penegakan hukum pidana. 

III. METODE PENELITIAN  

Bab ini menguraikan tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian 

berupa langkah-langkah yang akan digunakan dalam melakukan pendekatan 

masalah, penguraian tentang sumber data dan jenis data, serta prosedur analisis 

data yang telah didapat. 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi deskripsi berupa hasil penelitian dan pembahasan mengenai 

penerapan upaya diversi terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika dan 

faktor penghambat penerapan upaya diversi terhadap anak pelaku penyalahgunaan 

narkotika. 

V. PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang didasarkan pada hasil analisis dan 

pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang 

ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan peneitian.  

 

 



 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Tinjauan Umum tentang Anak 

Definisi anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum 

pidana maupun hukum perdata. Secara internasional definisi anak tertuang dalam 

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak Anak atau United Nation 

Convention on The Right of The Child Tahun 1989. Aturan Standar Minimum 

Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Pelaksanaan Peradilan Anak atau United 

Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice ("The 

Beijing Rule”) Tahun 1985 dan Deklarasi Hak Asasi Manusia atau Universal 

Declaration of Human Rights Tahun 1948. 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tidak 

membedakan kategori Anak Korban dan Anak Saksi. Konsekuensinya, Anak 

Korban dan Anak Saksi tidak mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini 

mengakibatkan banyak tindak pidana yang tidak terselesaikan atau bahkan tidak 

dilaporkan karena anak cenderung ketakutan menghadapi sistem peradilan pidana.  

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dalam Pasal 1 

angka 8 ditentukan bahwa anak didik pemasyarakatan adalah: 
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a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani 

pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun; 

b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada 

negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai 

berumur 18 (delapan belas) tahun; 

c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya 

memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama 

sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 

mendefenisikan anak di bawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun 

tetapi belum berumur 18 tahun, dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu 

tindak pidana dalam tiga kategori: 

a. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan 

hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 

(duabelas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapanbelas) tahun yang diduga 

melakukan tindak pidana. 

b. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak yang menjadi korban tindak 

pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 

18 (delapanbelas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau 

kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. 

c. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak yang menjadi saksi tindak 
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pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 

18 (delapanbelas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan 

penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu 

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

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan 

bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, 

termasuk anak yang masih dalam kandungan.  

 

B. Diversi 

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal 

sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak. Untuk melakukan 

perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, 

maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk 

membuat aturan formal tindakan mengeluarkan seorang anak yang melakukan 

pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana 

dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak. 

Berdasaran pikiran tersebut, maka lahirlah konsep diversion yang dalam istilah 

bahasa Indonesia disebut diversi atau pengalihan. 

Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap 

jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. 

Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat 

penegak hukum yang disebut discretion atau dalam bahasa Indonesia diskresi. 
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Dengan penerapan konsep diversi bentuk peradilan formal yang ada selama ini 

lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan 

pemenjaraan.  

Negara memiliki kewenangan dikresional untuk melakukan pengalihan (diversi) 

anak yang berkonflik dengan hukum dari proses peradilan pidana formal ke proses 

perdamaian di luar persidangan. Sedapat mungkin anak dihindari dari tindakan 

penagkapan, penahanan dan pemenjaraan, hal tersebut seharusnya sebagai upaya 

terakhir. Diversi merupakan proses diskresi yang dilakukan komponen sistem 

peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pihak Pengadilan) yang ditujukan 

kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Diversi merupakan kebijakan yang 

dilakukan untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana formal. 

Diversi dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi (protection 

and rehabilitation) kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi 

pelaku kriminal dewasa.
 14

 

Pada Surat Telegram Rahasia Kabareskrim Nomor Pol: TR/1124/XI/2006 terdapat 

pengertian mengenai diversi, yakni suatu pengalihan bentuk penyelesaian dari 

penyelesaian yang bersifat proses pidana formal ke alternatif penyelesaian dalam 

bentuk lain yang di nilai terbaik menurut kepentingan anak. Dengan kata lain 

dapat diartikan bahwa diversi artinya pengalihan kasus-kasus yang berkaitan 

dengan anak yang disangka telah melakukan pelanggaran diluar prosedur 

peradilan formal dengan atau tanpa syarat-syarat tertentu. Berdasarkan uraian di 

atas dalam hal anak yang berhadapan dengan hukum, hanya anak yang berkonflik 

                                                           
14

 Yati Sharfina Desiandri, “Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Tingkat 
Penyidikan”, USU Law Journal, Vol. 5 No. 1 (Januari 2017), 147-157 
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dengan hukum atau anak sebagai pelaku tindak pidana yang dapat diselesaikan 

melalui jalur diversi. Diversi merupakan bentuk pengembalian kepada orang tua si 

anak baik tanpa ataupun disertai peringatan informal/formal, mediasi, 

musyawarah pokok keluarga pelaku dan keluarga korban atau bentuk-bentuk 

penyelesaian terbaik lainnya yang sesuai dengan budaya masyarakat setempat.
15

 

Diversi menurut Pasal 1 angka 7 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengalihkan penyelesaian perkara anak dari 

proses peradilan pidana ke proses di luar proses peradilan pidana. Penjelasan 

umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak disebutkan: Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversi. Artinya 

semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama 

mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala 

sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat 

dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menetramkan hati 

yang tidak berdasarkan pembalasan. 

Diversi juga mempunyai esensi tetap menjamin anak tumbuh dan berkembang 

baik secara fisik maupun mental. Ditinjau secara teoretis dari konsep tujuan 

pemidanaan, maka pengalihan proses dan proses yustisial menuju proses non 

yustisial terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika akan terlihat 

relevansinya. Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sistem peradilan pidana anak tidak hanya 

ditujukan kepada hakim saja, tetapi juga ditujukan kepada penyidik, penuntut 

umum dan lembaga pemasyarakatan sebagai suatu sistem. 

                                                           
15

 Ibid 



20 
 

Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa 

diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi 

belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun 

meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang 

diduga melakukan tindak pidana.  

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 

telah mengatur tentang diversi yang berfungsi agar anak yang berhadapan dengan 

hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalaninya. Hal 

ini sesuai dengan yang tercantum dalam Resolusi PBB tentang United Nation 

Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing 

Rules), apa yang dimaksud dengan diversi adalah pemberian kewenangan kepada 

aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam 

menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil 

jalan formal antara lain menghentikan atau meneruskan atau melepaskan dari 

proses peradilan pidana atau mengembalikan atau menyerahkan kepada 

masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.
16

 

Diversi merupakan bentuk utama penyelesaian masalah anak yang berhadapan 

dengan hukum. Pengertian diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara 

Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.  

 

                                                           
16

 R. Wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 47 
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Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak menentukan bahwa tujuan dari diversi adalah:  

a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;  

b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;  

c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;  

d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan  

e. Menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak 

Sebagai komponen atau subsistem dari sistem peradilan pidana anak, setiap 

aparatur penegak hukum, yaitu Polri, Kejaksaan RI, dan Pengadilan dalam 

melaksanakan tugas diversi harus mempunyai tujuan yang sama sebagimana 

dimaksud oleh Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak. 

Syarat diversi tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 8 yang menentukan sebagai berikut :  

(1) Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan 

orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial 

Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.  

(2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat.  

(3) Proses Diversi wajib memperhatikan:  

a. kepentingan korban;  

b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;  

c. penghindaran stigma negatif;  

d. penghindaran pembalasan;  

e. keharmonisan masyarakat; dan  

f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.  
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Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak, menentukan sebagai berikut :  

(1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus 

mempertimbangkan :  

a. kategori tindak pidana;  

b. umur anak;  

c. hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan  

d. dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.  

(2) Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau 

keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:  

a. tindak pidana yang berupa pelanggaran;  

b. tindak pidana ringan;  

c. tindak pidana tanpa korban; atau  

d. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi 

setempat.  

 

Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di 

pengadilan negeri wajib diupayakan diversi sebagaimana disebut dalam Pasal 7 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak. Diversi itu hanya dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: 

a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan 

b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana. 

Substansi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain mengenai penempatan anak yang 

menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus 

Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah 

pengaturan secara tegas mengenai Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari 

dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari 

stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak 

dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. 
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C. Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak 

Narkotika berasal dari perkataan narcotic yang artinya sesuatu yang dapat 

menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong), bahan-

bahan pembius atau obat bius.
17

 Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 

35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa Narkotika adalah zat atau 

obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun 

semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, 

hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat 

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan 

sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. 

Anak-anak merupakan korban yang dimanfaatkan oleh orang bandar dan pengedar 

narkotika untuk melancarkan peredaran narkotika. Sudah selayaknya anak-anak 

yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika diberikan perlindungan. Penjara 

bukanlah tempat terbaik bagi anak, karena dengan pemenjaraan terhadap anak 

dapat memberikan dampak buruk kepada perilaku dan mental anak. Pembinaan 

yang diterapkan terhadap anak tidak dapat disamakan dengan orang dewasa yang 

juga tersangkut dengan masalah narkotika, jika dilakukan bersama-sama dengan 

orang dewasa maka akan berdampak negatif terhadap anak-anak.  

Pengertian narkotika secara umum adalah sejenis zat yang dimasukkan kedalam 

tubuh untuk sementara akan membawa pengaruh yang berupa, menyenangkan 

merangsang dan menimbulkan khayalan atau kenikmatan.
 18

 Berdasarkan Undang-
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 Mardani, Op. Cit, hlm. 78  
18

 Gatot Supramono, Hukum Narkoba Indonesia, Jakarta: Djambatan, 2008, hlm. 21 
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Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membagi narkotika menjadi 

tiga golongan, sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) :  

1. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk 

tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, 

serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.  

2. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan 

sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/ atau untuk 

tujuan pegembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi 

mengakibatkan ketergantungan.  

3. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan 

banyak digunakan dalam terapi dan/ atau tujuan pengembangan ilmu 

pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. 

Penggunaan narkotika dengan dosis yang teratur untuk kepetingan pengobatan, 

tidak akan membawa akibat atau efek samping yang membahayakan bagi orang 

yang bersangkutan, disamping penggunaan secara legal (sah) bagi kepentingan 

ilmu pengetahuan dan pengobatan, narkotika juga dipakai pula secara ilegal (tidak 

sah) atau disalahgunakan, dan pemakaian secara ilegal inilah yang membahayakan. 

Masalah penyalahgunaan narkotika ini bukan saja merupakan masalah yang perlu 

mendapat perhatian bagi negara Indonesia, melainkan juga bagi dunia 

Internasional. Memasuki abad ke-20 perhatian dunia internasional terhadap 

masalah narkotika semakin meningkat, salah satu dapat dilihat melalui Single 

Convention on Narcotic Drugs pada tahun 1961.
19
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 Kusno Adi, Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak, 
Malang: UMM Press, 2009, hlm. 30 
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Berdasarkan proses pembuatannya, narkotika dibagi ke dalam 3 (tiga) golongan, 

yaitu: 

a. Alami yaitu jenis atau zat yang diambil langsung dari alam tanpa adanya proses 

fermentasi atau produksi. Misalnya: ganja, mescaline, psilocybin, kafeinn dan 

opium. 

b. Semi Sintesis yaitu zat atau obat yang diproses sedemikian rupa melalui proses 

fermentasi. Misalnya: morfin, heroin, kodein dan crack. 

c. Sintesis yaitu jenis zat yang dikembangkan untuk keperluan medis yang juga 

untuk menghilangkan rasa sakit. Misalnya: petidin, metadon, dipipanon, dan 

dekstropropokasifen. 

Menurut efek yang ditimbulkan, narkotika dibagi kedalam 3 (tiga) golongan, 

yaitu:  

a. Depresan adalah zat atau jenis obat yang berfungsi mengurangi aktifitas 

fungsional tubuh. Jenis ini dapat membuat pemakai merasa tenang bahkan 

tertidur atau tak sadarkan diri. Misalnya: heroin. 

b. Stimulan adalah zat atau obat yang dapat merangsang fungsi tubuh dan 

meningkatkan gairah kerja serta kesadaran. Misalnya: kokain. 

c. Halusinogen adalah obat yang menimbulkan efek halusinasi yang bersifat 

merubah perasaan dan pikiran. Misalnya: ganja.
20

 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 

perbuatan-perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana narkotika secara 

umum dapat digolongkan sebagai berikut:  

                                                           
20
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1. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, 

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika atau Prekursor Narkotika, 

sebagaimana diatur dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 117, Pasal 122,  dan 

Pasal 129;  

2. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, 

mengekspor, atau menyalurkan Narkotika, sebagimana diatur dalam Pasal 113, 

Pasal 118, Pasal 123, dan Pasal 129;  

3. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, 

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

menyerahkan atau menerima Narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 114, 

Pasal 119, Pasal 124 dan, Pasal 129; 

4. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, 

atau mentransito Narkotika, sebagimana diatur dalam Pasal 115, Pasal 120, 

Pasal 125, dan Pasal 129;  

5. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika terhadap 

orang lain atau memberikan narkotika untuk digunakan orang lain, sebagimana 

diatur dalam Pasal 116, Pasal 121 dan Pasal 126;  

6. Perbuatan penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri, sebagimana diatur dalam 

Pasal 127, yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan 

hukum (Pasal 1 angka 15). Sedangkan pecandu narkotika, sebagimana diatur 

dalam Pasal 128 dan Pasal 134, yaitu orang yang menggunakan atau 

menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, 

baik secara fisik maupun psikis (Pasal 1 angka 13); 
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7. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika 

dan Prekursor Narkotika dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, 

Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, 

Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 

sebagaimana diatur dalam Pasal 132.
21

 

Penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak 

dengan menggunakan sarana hukum pidana dirasa tidak pada tempatnya. 

Pandangan tersebut berangkat dari beberapa alasan yaitu sebagai sarana 

penanggulangan kejahatan hukum pidana pada dasarnya merupakan obat yang 

hanya diorientasikan pada penanggulangan setelah terjadinya kejahatan. Jadi, 

penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan hanya 

bersifat korektif dan bersifat represif. Pendekatan yang demikian dapat ditoleransi 

manakala hanya diorientasikan pada pelaku tindak pidana.   

Anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika tidak hanya semata-mata 

sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai korban, bahwa anak yang 

menyalahgunakan narkotika adalah juga korban, maka upaya untuk memberikan 

perlindungan terhadap anak yang menyalahgunakan narkotika juga menjadi 

prioritas.  

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan 

bahwa Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani 

rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. 
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Pasal 111 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan 

bahwa: 

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, 

memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I 

dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 

(empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling 

sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak 

Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). 

(2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, 

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 

melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara 

seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling 

lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 

 

Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan 

bahwa: 

(1) Setiap Penyalah Guna: 

a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 4 (empat) tahun; 

b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 2 (dua) tahun; dan 

c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan 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 wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. 

 

Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan 

bahwa: 

(1) Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika 

dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, 

Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, 

Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, 

dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai 

dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut. 
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(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, 

Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, 

Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, 

dan Pasal 129 dilakukan secara terorganisasi, pidana penjara dan pidana 

denda maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga). 

(3) Pemberatan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi 

tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur 

hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun. 

 

Kejahatan narkotika merupakan yang dapat digolongkan sebagai kejahatan yang 

bersifat extra ordinary crime, di samping kejahatan terorisme dan beberapa 

kejahatan lainnya, sebagaimana yang telah disetujui oleh bangsa-bangsa di dunia 

sehingga penegakannya memerlukan upaya luar biasa.
22

 Dalam Pasal 54 Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa pecandu 

narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitas medis 

dan rehabilitas sosial. Dari pasal tersebut dapat diasumsikan bahwa anak penyalah 

guna narkotika wajib di rehabilitas untuk menghilangkan kecanduan akibat 

narkotika sehingga tidak terjadi pengulangan tindak pidana narkotika yang 

dilakukan oleh anak. 

 

D. Sistem Peradilan Pidana Anak 

1. Penyidikan 

Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa 

penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara 

yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti 

yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan 

guna menemukan tersangkanya. Pada penyidikan, titik berat tekanannya 
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diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana 

yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan 

menentukan pelakunya.
23

 

Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa  

Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai 

negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk 

melakukan penyidikan. Penyidik bertugas untuk mencari dan mengungkap 

keterangan atau informasi tentang peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana 

atau peristiwa kejahatan yang diduga dilakukan oleh seseorang yang belum 

diketahui indentitas pelakunya.  

Penyidik anak mempunyai ruang lingkup tugas melakukan penyidikan,
24

 yaitu 

serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam 

undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti 

itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan 

tersangkanya. Informasi-informasi yang di butuhkan untuk mengungkap adanya 

pelanggaran hukum itu antara lain dapat diukur dengan ukuran sebagai berikut:  

1) Siapa korbannya, 

2) Bagaimana caranya pelaku yang belum diketahui identitasnya itu melakukan 

dugaan tindak kejahatan.
25

 

                                                           
23

 Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan 
Penuntutan), Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 109 
24

 Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 
2012, hlm. 117 
25

 Hartono, Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif, 
Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 33-34 
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Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak, menyatakan bahwa:  

(1) Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan 

berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau 

pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 

(2) Pemeriksaan terhadap Anak Korban atau Anak Saksi dilakukan oleh Penyidik 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  

(3) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) meliputi:  

a. telah berpengalaman sebagai penyidik;  

b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak;  

c.  telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.  

(4) Dalam hal belum terdapat Penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3), tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang 

melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. 

 

Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak menyatakan bahwa: 

(1) Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, Penyidik wajib 

meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah 

tindak pidana dilaporkan atau diadukan.  

(2) Dalam hal dianggap perlu, Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran 

dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial 

Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya. 

(3) Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan Anak Saksi, 

Penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau 

Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.  

 

Pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak menyatakan bahwa: Hasil Penelitian Kemasyarakatan wajib diserahkan oleh 

Bapas kepada Penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh 

empat) jam setelah permintaan penyidik diterima.  

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak menyatakan bahwa: 
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(1) Penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) 

hari setelah penyidikan dimulai. 

(2) Proses Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 

30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversi.  

(3) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik 

menyampaikan berita acara Diversi beserta Kesepakatan Diversi kepada 

ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.  

(4) Dalam hal Diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan 

melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara 

Diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan. 

Undang-Undang Nomor 11 Tauhun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 

pihak kepolisian dalam menangani perkara anak yang berkonflik dengan hukum, 

maka diupayakan diversi. Oleh karena itu ketika perkara anak tersebut (dengan 

pertimbangan-pertimbangan tertentu) hendak dilakukan upaya diversi, maka pihak 

kepolisian mengundang pihak-pihak terkait untuk melaksanakan upaya diversi 

tersebut.  

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana 

anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan 

dengan hukum, mulai tahap penyidikan sampai tahap pembimbingan setelah 

menjalani pidana.  

Hak anak dalam suatu proses peradilan pidana itu salah satunya adalah tidak 

ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam 
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waktu yang paling singkat sebagaimana disebut dalam Pasal 3 huruf g Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jadi, 

sudah merupakan hak setiap anak yang berada dalam suatu proses peradilan 

pidana untuk tidak ditahan kecuali penahanan itu merupakan upaya terakhir. 

2. Penangkapan dan penahanan 

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak menyatakan bahwa: 

(1) Penangkapan terhadap Anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling 

lama 24 (dua puluh empat) jam.  

(2) Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus Anak.  

(3) Dalam hal ruang pelayanan khusus Anak belum ada di wilayah yang 

bersangkutan, Anak dititipkan di LPKS.  

(4) Penangkapan terhadap Anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan 

memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.  

(5) Biaya bagi setiap Anak yang ditempatkan di LPKS dibebankan pada 

anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang sosial. 

Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh 

jaminan dari orang tua/wali dan/atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan 

diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan 

mengulangi tindak pidana. Demikian yang disebut dalam Pasal 32 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.  
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Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa penahanan terhadap anak hanya dapat 

dilakukan dengan syarat anak telah berumur 14 (empat belas) tahun, atau diduga 

melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara tujuh tahun atau lebih. 

Jika masa penahanan sebagaimana yang disebutkan di atas telah berakhir, anak 

wajib dikeluarkan dari tahanan demi hukum. 

3. Penjatuhan sanksi 

Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak menyatakan bahwa jenis pidana bagi anak terdiri dari: 

(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.  

(2) Pidana tambahan bagi anak terdiri atas:  

a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau  

b. pemenuhan kewajiban adat 

(3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan 

denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.  

(4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat 

Anak.  

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan 

Peraturan Pemerintah. 

 

Pasal 69 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak, menyatakan bahwa: 

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

ketentuan dalam UndangUndang ini.  
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(2) Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai 

tindakan 

Pidana yang dijatuhkan terhadap anak berbeda dengan pidana yang dijatuhkan 

terhadap orang dewasa, maka dari itu berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa: 

(1) Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak 

pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.   

(2) Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 

1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap 

orang dewasa.  

(3) Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak.  

(4) Ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap 

Anak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini. 

Seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu 

tindakan, bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun dan Pidana, 

bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas. Sanksi Tindakan yang 

dapat dikenakan kepada anak berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak meliputi: 

a. Pengembalian kepada orang tua/Wali; 

b. Penyerahan kepada seseorang; 

c. Perawatan di rumah sakit jiwa; 

d. Perawatan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS); 

e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh 

pemerintah atau badan swasta; 

f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau 

g. Perbaikan akibat tindak pidana. 
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Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak juga mengatur dalam hal anak belum berumur 12 (dua 

belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, 

Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil 

keputusan untuk:  

a) menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau 

b) mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan 

pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani 

bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 

6 (enam) bulan. 

 

4. Penuntutan  

Penuntut umum adalah penuntut umum anak yang berdasarkan Pasal 41 Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan 

bahwa:  

(1) Penuntutan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang 

ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang 

ditunjuk oleh Jaksa Agung.  

(2) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi:  

a. telah berpengalaman sebagai penuntut umum;  

b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak;  

c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.  

(3) Dalam hal belum terdapat Penuntut Umum yang memenuhi persyaratan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas penuntutan dilaksanakan oleh 
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penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang 

dilakukan oleh orang dewasa.  

Pasal 42 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak, menentukan bahwa bahwa:  

(1) Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari 

setelah menerima berkas perkara dari Penyidik.  

(2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 

(tiga puluh) hari.  

(3) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum 

menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua 

pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.  

(4) Dalam hal Diversi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara 

Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan 

laporan hasil penelitian kemasyarakatan.  

 

5. Pemeriksaan sidang di pengadilan 

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa : Pemeriksaan di sidang pengadilan 

terhadap perkara Anak dilakukan oleh Hakim yang ditetapkan berdasarkan 

Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua 

Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui 

ketua pengadilan tinggi.  
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Pada dasarnya, sidang pengadilan anak dilakukan secara tertutup. Berdasarkan 

Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak, menyatakan bahwa:  

(1) Hakim memeriksa dan memutus perkara Anak dalam tingkat pertama dengan 

hakim tunggal.  

(2) Ketua pengadilan negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara Anak 

dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana 

penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya.  

(3) Dalam setiap persidangan Hakim dibantu oleh seorang panitera atau panitera 

pengganti.  

 

6. Petugas Kemasyarakatan 

Pasal 63 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak, menentukan bahwa Petugas Kemasyarakatan terdiri atas: 

a. Pembimbing Kemasyarakatan 

b. Pekerja Sosial Profesional 

c. Tenaga Kesejahteraan Sosial 

7. Hak-hak anak pelaku 

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak, Setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak:  

a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai 

dengan umurnya; 

b. dipisahkan dari orang dewasa; 

c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; 

d. melakukan kegiatan rekreasional; 

e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak 

manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya; 

f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup; 
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g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan 

dalam waktu yang paling singkat; 

h. memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, 

dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; 

i. tidak dipublikasikan identitasnya; 

j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh 

anak; 

k. memperoleh advokasi sosial; 

l. memperoleh kehidupan pribadi; 

m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat; 

n. memperoleh pendidikan; 

o. memperoleh pelayananan kesehatan; dan 

p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak menyatakan bahwa anak yang sedang menjalani masa pidana berhak atas: 

a. Remisi atau pengurangan masa pidana; 

b. Asimilasi; 

c. Cuti mengunjungi keluarga; 

d. Pembebasan bersyarat; 

e. Cuti menjelang bebas; 

f. Cuti bersyarat; 

g. Hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

 

8. Hak mendapat bantuan hukum 

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak memperbolehkan anak yang terlibat dalam tindak pidana untuk 

mendapatkan bantuan hukum tanpa mempermasalahkan jenis tindak pidana telah 

dilakukan. Anak berhak mendapatkan bantuan hukum di setiap tahapan 

pemeriksaan, baik dalam tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun 

tahap pemeriksaan di pengadilan.  

Pasal 23 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa Anak Saksi/Anak Korban wajib 

didampingi oleh orang tua/Wali, orang yang dipercaya oleh anak, atau pekerja 
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sosial dalam setiap tahapan pemeriksaan. Akan tetapi, jika orang tua dari anak 

tersebut adalah pelaku tindak pidana, maka orang tua/Walinya tidak wajib 

mendampingi. 

 

9. Lembaga Pembinaan Khusus Anak 

Pasal 86 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak menyatakan bahwa  

(1) Anak yang belum selesai menjalani pidana di Lembaga Pembinaan Khusus 

Anak dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke 

lembaga pemasyarakatan pemuda.  

(2) Dalam hal Anak telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetapi belum 

selesai menjalani pidana, Anak dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan 

dewasa dengan memperhatikan kesinambungan pembinaan Anak.  

(3) Dalam hal tidak terdapat lembaga pemasyarakatan pemuda, Kepala LPKA 

dapat memindahkan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

ke lembaga pemasyarakatan dewasa berdasarkan rekomendasi dari 

Pembimbing Kemasyarakatan. 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 

dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sama-sama 

mengatur bahwa penempatan anak di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan dengan 

menyediakan blok tertentu bagi mereka yang telah mencapai umur 18 (delapan 

belas) tahun sampai 21 (dua puluh satu) tahun (Penjelasan Pasal 86 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 
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dan Penjelasan Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang 

Pengadilan Anak).
26

 

 

E. Teori Penegakan Hukum Pidana 

Proses penegakan hukum tidak dapat dilakukan secara menyeluruh, dalam arti 

tidak semua bentuk tindak pidana terhadap pelaku yang telah memenuhi 

rumusannya dapat dilakukan penuntutan di pengadilan. Tidak dapatnya seseorang 

dilakukan penuntutan dibatasi oleh undang-undang itu sendiri.  

Penegakan hukum yang mengutamakan kepastian hukum akibat pengaruh kuat 

aliran legisme, yang mengutamakan asas legalitas secara ketat, hukum adalah 

undang-undang, sumber hukum adalah undang-undang sehingga yang dapat 

menghapuskan sifat melawan hukum adalah undang-undang. Dalam 

perkembangan ajaran tersebut diperluas dengan diterimanya sifat melawan hukum 

material, serta diadopsinya hukum adat di dalam hukum positif Indonesia.
27

 

Penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat 

keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para 

penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional , tetapi menjadi tugas 

dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik 

pemerintahlah yang bertanggung jawab. 

 

                                                           
26

 http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt53f55d0f46878/hal-hal-penting-yang-diatur-
dalam-uu-sistem-peradilan-pidana-anak, diakses pada 28/10/2016 Pukul 09:03 
27

 Erna Dewi dan Firganefi, Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dinamika dan Perkembangan) 
Edisi 2, Bandar Lampung: Graha Ilmu, 2014, hlm. 34 

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt53f55d0f46878/hal-hal-penting-yang-diatur-dalam-uu-sistem-peradilan-pidana-anak
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt53f55d0f46878/hal-hal-penting-yang-diatur-dalam-uu-sistem-peradilan-pidana-anak
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Penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana 

yang melibatkan berbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, 

kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja 

lembaga penasehat hukum 

Secara umum dilihat dari segi fungsional, pengoperasian, dan penegakan sanksi 

pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan agar benar-benar dapat 

terwujud melalui tahap penegakan hukum pidana, yaitu: 

1. Tahap Formulasi  

Tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-

undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan 

situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam 

bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi 

syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan 

legislatif.  

2. Tahap Aplikasi  

Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat 

penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian 

aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-

peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-

undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang 

teguh pada nilai-nilai keadilan dan guna. Tahap ini disebut sebagai tahap 

yudikatif.  
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3. Tahap Eksekusi  

Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat 

pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan 

peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang 

melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan. 

Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam putusan 

pengadilan, aparat pelaksana pidana dalam menjalankan tugasnya harus 

berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang dibuat oleh 

pembuat undang-undang dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.
28

 

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai usaha atau proses 

rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, harus 

merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak terputus yang bersumber 

dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. 
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 Barda Nawawi Arief , Op. Cit, hlm. 30 



 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 

pendekatan masalah yurdis normatif dan pendekatan masalah yuridis empiris.  

a. Pendekatan yuridis normatif  

Pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama, menelaah hal 

yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, 

pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan 

menggunakan data sekunder, diantaranya asas, kaidah, norma dan aturan 

hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan 

lainnya, dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang undangan dan 

dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian yang dibahas dalam 

skripsi ini.
29

  

b. Pendekatan yuridis empiris   

Meneliti dan mengumpulkan data yang diperoleh secara langsung melalui 

penelitian sehingga memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan 

dalam penelitian berdasarkan realitas yang ada dengan wawancara responden 

yang berhubungan dengan penelitian dalam skripsi ini. 

                                                           
29

 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya, 2004, hlm. 87 
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B. Sumber dan Jenis Data 

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah: 

1. Data Primer 

Data Primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari sumber 

pertama dengan demikian data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian di 

lapangan yang tentunya berkaitan dengan pokok-pokok penelitian
30

 dengan 

melakukan wawancara. 

2. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum 

yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas.
31

 Bahan 

hukum primer bersumber dari: 

1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana. 

2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

3) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak 

4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

5) Peraturan Makhkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. 

                                                           
30

 Amirudin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004, hlm. 30 
31

 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 47 
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b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum 

primer yang terdiri dari berbagai produk hukum, dokumen atau arsip yang 

berhubungan dengan penelitian. Bahan hukum sekunder merupakan semua 

publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi.
32

  

c. Bahan Hukum Tersier  

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti 

teori atau pendapat para ahli yang tercantum dalam berbagai referensi atau 

literatur buku-buku hukum serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan 

masalah penelitian. 

 

C. Penentuan Narasumber 

Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Kanit Reskrim Polsek Kedaton     : 1 orang 

2. Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkotika    : 1 orang 

3. Orangtua Pelaku Penyalahgunaan Narkotika   : 1 orang 

4. Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan  

Kelas II Bandar Lampung      : 1 orang 

 

5. Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung : 1 orang 

Jumlah         : 5 orang 

 

 

 

                                                           
32

 Ibid, hlm. 54 
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D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

 

1. Prosedur Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: 

a. Studi pustaka  

Dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan 

mengutip dari literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan 

berkaitan dengan penulis. 

b. Studi lapangan  

Dilakukan dengan kegiatan wawancara (interview) kepada responden sebagai 

usaha mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan dalam 

penelitian. Wawancara dilakukan secara langsung dan terbuka kepada 

narasumber guna memperoleh keterangan atau jawaban yang deperlukan dalam 

penelitian. 

 

2. Prosedur Pengolahan Data 

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah 

diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Hal ini dilakukan untuk 

mengetahui apakah terdapat kesalahan-kesalahan dan kekeliruan-kekeliruan serta 

belum lengkap dan lain sebagainya, terhadap data yang telah diperoleh. Adapun 

pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut: 

a. Seleksi data 

Merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data 

selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti. 
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b. Klasifikasi data  

Merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah 

ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan 

akurat untuk dianalisis lebih lanjut. 

c. Penyusunan data 

Merupakan kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan 

dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan 

sehingga mempermudah interpretasi data. 

 

E. Analisis Data 

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara 

sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk 

memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian 

ini adalah analisis kualitatif. Penarikan kesimpulan dan hasil analisis berpedoman 

cara berfikir induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik 

kesimpulan yang bersifat umum guna menjawab permasalahan yang diajukan. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

V. PENUTUP 

 

 

 

 

A. Simpulan 

 

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian terhadap Penerapan Upaya Diversi 

Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Studi Surat Keputusan Diversi 

Nomor: 03/SKD/X/2014/Reskrim Polsek Kedaton), maka kesimpulan yang 

diperoleh adalah sebagai berikut: 

1. Penerapan upaya diversi terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika oleh 

penyidik dalam Surat Keputusan Diversi Nomor: 03/SKD/X/2014/Reskrim 

Polsek Kedaton sudah memenuhi unsur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penyidik wajib 

meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah 

tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Pihak kepolisian maupun Balai 

Pemasyarakatan menginginkan tercapainya diversi untuk menghindari adanya 

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 
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Narkotika dengan ancaman bagi penyalah guna narkotika golongan 1 dengan 

ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun wajib diupayakan diversi 

oleh pihak kepolisian.  

2. Faktor penghambat penerapan upaya diversi terhadap anak pelaku 

penyalahgunaan narkotika adalah masih minimnya biaya operasional apalagi 

untuk tingkat Polisi sektor dan kurangnya kesadaran masyarakat atau orang 

tua/wali dalam pengawasan terhadap anak dan beranggapan terhadap pelaku 

anak penyalahgunaan narkotika harus dihukum.  

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang menjadi saran penulis adalah sebagai 

berikut: 

1. Hendaknya penyidik meningkatkan pendidikan dan selalu mengikuti seminar 

tentang perkembangan undang-undang yang baru serta perlunya pemahaman 

mengenai diversi disemua tingkatan peradilan maupun masyarakat dengan 

melalui penyuluhan tentang diversi, agar masyarakat memahami penerapan 

diversi bagi anak pelaku penyalahgunaan narkotika. 

2. Agar pemerintah dapat meningkatkan sarana atau fasilitas dalam operasional 

bagi penyidik dan orangtua lebih memperhatikan dan mengawasi 

perkembangan tempat anaknya tumbuh sehingga tidak terjerat peredaran 

narkotika. 
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