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ABSTRAK 

Luthfi Ardiansyah, Bayu. 2017. Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana 

Narkoba yang Dilakukan oleh Anak (Studi di Polres Semarang). Skripsi. Prodi 

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Indah Sri Utari, 

S.H., M.Hum., Indung Wijayanto, S.H. M.H. 

Kata Kunci : Narkoba; Penyidikan; Tindak Pidana; Anak. 

Narkoba adalah zat atau obat yang diperlukan dalam bidang pengobatan 

dan perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang kesehatan. Tetapi 

sekarang keberadaan narkoba berubah / bergeser dan banyak yang 

menyalahgunakannya.  Penyalahgunaan narkoba mendorong adanya peredaran 

gelap yang menyasar tidak hanya pada kalangan orang dewasa tetapi juga 

menyasar pada kalangan anak. Keterlibatan anak dalam penyalahgunaan narkoba 

dari ke hari selalu meningkat, tidak hanya sebagai pengguna tetapi juga terlibat 

dalam peredarannya. Oleh karenanya ketika anak menjadi pelaku tindak pidana, 

polisi sebagai penyidik atau ujung tombak sistem peradilan pidana harus berhati-

hati dalam mengambil keputusan dengan tetap mempertimbangkan sifat dan ciri 

khas anak tersebut. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : (1) Bagaimana pelaksanaan penyidikan tindak pidana narkoba 

yang dilakukan oleh anak di Polres Semarang. (2) Apa saja unsur-unsur yang 

digunakan oleh penyidik dalam pelaksanaan penyidikan sebagai dasar penerapan 

sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba di Polres Semarang. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penlitian 

yuridis sosiologis. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik 

pengumpulan data melalui wawancara dan analisis data dalam penelitian hukum 

tersebut digunakan sifat analasis deskriptif dalam penelitian. 

Hasil penelitian yang didapat bahwa pada tahap penyidikan, proses 

penanganan anak dilakukan secara khusus dan berbeda dengan proses penanganan 

orang dewasa, mengingat anak adalah generasi penerus bangsa. Seperti misal pada 

perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan dari BAPAS (Balai 

Pemasyarakatan) untuk kepentingan kelangsungan hidup anak. Untuk jangka 

waktu penahanan saat proses penyidikan anak paling lama 7 hari dengan 

perpanjangan 8 hari. Penahanan dilakukan di tempat terpisah dengan ruang 

penahanan orang dewasa. Aparat penyidik dalam melakukan memeriksa tidak 

memakai pakaian dinas, dengan tujuan agar anak tidak takut saat diperiksa. Selain 

itu proses penyidikan terhadap tersangka anak adalah penyidiknya harus khusus 

penyidik anak.  

Simpulan dari penelitian ini adalah terdapat perlakuan khusus yang 

diberikan kepada tersangka anak berdasarkan undang-undang, hal ini dikarenakan 

anak memiliki sifat dan ciri khusus sehingga diperlukan penanganan secara 

khusus juga. Mengenai unsur-unsur yang digunakan penyidik dalaam pelaksanaan 

penyidikan sebagai dasar penerapan sanksi yaitu meliputi: (1) unsur “barang 

siapa” dan “setiap orang”. (2) unsur “dengan tanpa hak melawan hukum”. (3) 

unsur “memiliki, menyimpan, dan atau membawa psikotropika”. (4) unsur 

“memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang 

tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau 
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kemanfaatan dan mutu”. (5) unsur “memproduksi atau mengedarkan sediaan 

farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar’. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam 

dirinya melekat harhat dan martabat sebagai manusia seutuh nya yang juga 

sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, 

memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin 

kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan. 

Pembicaraan tentang anak dan pelindungannya tidak akan pernah 

berhenti sepanjang sejarah kehidupan karena anak adalah generasi penerus 

pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subyek pelaksana 

pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu 

Negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti 

melindungi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia 

seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual 

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (Nasriana, 2011:1). Perlindungan 

terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban 

bangsa tersebut karena wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan 

bangsa. Upaya-upaya perlindungan anak harus dimulai sedini mungkin agar 

kelak berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan Negara. 

Maka diperlukan pembinaan secara terus menerus terhadap anak demi 

kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan fisik, mental serta 



2 

 

 

 

perlindungan dari segla kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan 

bangsa di masa depan. 

Pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh anak dapat mengancam 

mental anak dan masyarakat, menjadi semakin merajalela tanpa control yang 

cukup antara lain dapat berupa keterlibatan anak dalam penyalahgunaan 

narkotika. Pada masa sekarang ini begitu banyak ditemukan korban yang 

sebagian besar korban adalah generasi muda, dari hari kehari jumlah pecandu 

justru semakin meningkat, tidak hanya kalangan orang dewasa tetapi di 

kalangan anak sudah banyak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika 

dan bahkan di kalangan anak juga sudah ada yang terlibat dala pengedaran 

narkotika. Meningkatnya penyalahgunaan narkotika di kalangan anak ini telah 

mengisi dan menambah pola kriminalitas baru. Oleh karenanya ketika anak 

menjadi pelaku tindak pidana Negara harus memberikan perlindungan 

kepadanya. 

Secara hukum Negara Indonesia telah memberikan perlindungan kepada 

anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Akan 

tetapi dalam pelaksanaannya system peradilan pidana anak di Indonesia masih 

sering dijumpai penanganan terhadap anak pelaku tindak pidana tidak disertai 

dengan perlindungan hukum, pembinaan yang baik dan jaminan pelaksanaan 

akan hak-hak anak. Persoalan yang ada diantaranya dilakukan penahanan 

terhadap anak, proses peradilan yang panjang mulai dari penyidikan, 

penuntutan, pengadilan yang akhirnya menempatkan terpidana anak berada 
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dalam lembaga permasyarakatan yang meninggalkan trauma dan implikasi 

negatif terhadap anak (Marlina, 2012:15). 

Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak telah memberikan landasan hukum yang kuat untuk 

membedakan perlakuan terhadap anak yang terlibat suatu tindak pidana. 

Landasan hukum yang kuat tersebut dilatar belakangi oleh penjelasan atas 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 yang menyatakan sebagai berikut :  

”Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan 

hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. 

Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang 

secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak 

atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas 

pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, 

kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan 

terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari 

ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat 

kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi Anak. Anak 

perlu mendapat pelindungan dari dampak negatif perkembangan 

pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi 

dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta 

perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah 

membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan 

masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku 

Anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar 

hukum yang dilakukan oleh Anak, antara lain, disebabkan oleh 

faktor di luar diri Anak tersebut. Data Anak yang berhadapan 

dengan hukum dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 

menunjukan bahwa tingkat kriminalitas serta pengaruh negatif 

penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif semakin 

meningkat.”  

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, telah memberikan perlakuan 

khusus terhadap anak-anak yang melakukan suatu tindak pidana, baik dalam 
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hukum acaranya maupun peradilannya. Hal ini mengingat sifat anak dan 

keadaan psikologisnya dalam beberapa hal tertentu memerlukan perlakuan 

khusus serta perlindungan yang khusu pula terutama terhadap tindakan-

tindakan yang pada hakekatnya dapat merugikan perkembangan mental dan 

jasmani anak. Hal ini direalisasikan dengan dimulai pada perlakuan khusus 

pada saat penahanan, yaitu menahan anak terpisah dengan orang dewasa. 

Pemeriksaan dilakukan di bagian tersendiri yang terpisah dari orang dewasa 

(Soetodjo, 2006:33-34). 

 Akan tetapi hak-hak anak tersebut di atas seringkali tidak dilindungi 

pada setiap tingkat pemeriksaan, mulai dari proses penyidikan hingga proses 

ke pengadilan. Polisi sebagai gerbang terdepan proses penyaringan perkara 

pidana yang melaksanakan proses penyelidikan dan  penyidikan terhadap 

pelaku tindak pidana narkoba dalam hal ini merupakan instansi pertama dalam 

sistem peradilan pidana. Aparat penyidik polisi seringkali dianggap sebagai 

tonggak utama penegak hukum pidana pada umumnya dan hukum pidana 

anak pada khususnya, polisi melakukan penyidikan dalam rangka 

mengumpulkan bukti-bukti yang cukup untuk dapat dilanjutkan ke tahap 

peradilan selanjutnya. 

Melihat kenyataan inilah fungsi dan peran kepolisian dalam 

kedudukannya sebagai aparat yang berwenang melakukan penyelidikan dan 

penyidikan dituntut untuk menjalankan tugas dan kewajibannya seperti yang 

telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
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Dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai gerbang utama proses 

peradilan pidana, penyidik polisi menanggung beban yang tidak ringan. 

Penyidik polisi harus benar-benar menjadi penyidik yang baik, dan juga 

penilaian yang baik. Penyidik polisi harus melakukan penyaringan-

penyaringan terhadap arus perkara yang masuk. Pada dasarnya, tidak semua 

perkara pidana yang masuk dan diterima oleh penyidik polisi diteruskan ke 

tahapan peradilan sekanjutnya. Penyidik polisi diberikan kewenangan 

kebijakan diskresi untuk melanjutkan atau tidak perkara pidana ke tahap 

selanjutnya. Peran penyidik polisi dalam penegakan hukum pidana terhadap 

anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak. 

Penyidik sangat berperan dalam proses penyidikan perkara pidana anak 

yaitu dengan melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan, hal ini sangat 

penting dilakukan oleh kepolisian karena bertujuan melindungi hak seorang 

yang diduga sebagai pelaku tindak pidana. Maka harus ada bukti permulaan 

yang cukup untuk melakukan penangkapan. Penyidikan sebagai rangkaian 

dari proses penyelidikan, bermaksud untuk menemukan titik terang siapa 

pelaku atau tersangkanya. Pasal 1 butir 2 menegaskan “penyidikan adalah 

serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk mencari serta 

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana 

yang terjadi guna menentukan tersangkanya”. 

Berkaitan dengan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk 

menguraikan lebih jauh mengenai penyidikan terhadap anak yang berkonflik 
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dengan hukum yaitu sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, 

sehingga dalam penelitian ini penulis mengambil judul “ PENYIDIKAN 

TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOBA YANG 

DILAKUKAN (Studi Di Polres Semarang)” 

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas mengenai 

Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba yang Dilakukan 

oleh Anak (Studi Di Polres Semarang) terdapat beberapa masalah yang 

dapat diidentifikasi yaitu : 

a) Perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba 

b) Peran dan fungsi kepolisian dalam kedudukannya sebagai aparat yang 

berwenang melakukan penyidikan 

c) Batasan-batasan yang digunakan oleh penyidik dalam pelaksanaan 

penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba 

d) Pelaksanaan penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana narkotiba 

e) Unsur-unsur yang digunakan oleh penyidik dalam pelaksanaan penyidikan 

sebagai dasar penerapan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana 

narkoba 

1.3 PEMBATASAN MASALAH 

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, 

maka perlu kiranya masalah yang akan diteliti harus dibatasi, pembatasan 

masalah dalam penelitian ditujukan agar permasalahan tidak terlalu luas 
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sehingga dapat lebih berfokus dalam pelaksanaan dan pembatasannya. Dalam 

penelitian ini, permasalahan dibatasi pada : 

a) Pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana narkoba yang 

dilkukan oleh anak. 

b) Unsur-unsur yang digunakan oleh penyidik dalam pelaksanaan penyidikan 

sebagai dasar penerapan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana 

narkoba 

1.4 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah sebagai 

berikut: 

a) Bagaimana pelaksanaan penyidikan terhadap anak yang melakukan  tindak 

pidana narkoba ? 

b)  Apa saja unsur-unsur yang digunakan oleh penyidik dalam pelaksanaan 

penyidikan sebagai dasar penerapan sanksi terhadap anak pelaku tindak 

pidana narkoba ? 

1.5 TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a) Untuk mengetahui secara rinci pelaksanaan penyidikan terhadap anak 

yang melakukan tindak pidana narkoba 

b) Untuk mendeskripsikan apa saja unsur-unsur yang digunakan oleh 

penyidik dalam pelaksanaan penyidikan sebagai dasar penerapan sanksi 

terhadap anak pelaku tindak pidana  narkoba 
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1.6 MANFAAT PENELITIAN 

Kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

Penulisan ini diharapkan mampu memberikan gambaran teoritis 

maupun sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum 

khususnya dalam bidang hukum pidana yang berkaitan dengan 

pelaksanaan penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana. Pengetahuan 

terkait dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak di 

Indonesia dan kewenangannya yang didapatkan oleh akademisi melalui 

tulisan dan penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan 

terkait hukum di Indonesia. Ilmu pengetahuan juga dapat ditularkan dan 

diabdikan kepada masyarakat secara umum. Akademisi yang menjadi 

target utama tentunya adalah dalam ruang lingkup Perguruan Tinggi (PT). 

Langkah tersebut sebagai bentuk nyata penerapan Tri Dharma Perguruan 

Tinggi yang salah satunya adalah pengabdian masyarakat. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

1.6.2.1 Bagi Pemerintah 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada 

pemerintah supaya gencar melakukan sosialisasi mengenai bahaya 

narkoba di lingkungan sekolah baik SD, SMP, SMA agar 

penyalahgunaan narkoba dapat dicegah sedini mungkin. 

1.6.2.2 Bagi Aparat Penegak Hukum 

Sebagai pihak yang bertugas untuk menegakkan hukum dan 

mengawasi penerapan hukum oleh pemerintah serta memperhatikan 
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pelaksanaan dan eksistensi hukum di masyarakat, tulisan ini 

diharapkan mampu memberikan masukan kepada aparat penegak 

hukum untuk lebih independen dan selektif dalam melaksanakan 

tugas dan kewajibannya sebagai aparat yang berwenang melakukan 

penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dan 

pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kondisi kejiwaan si anak. 

1.6.2.3 Bagi Masyarakat 

Memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat 

mengenai keadaan hukum yang ada di Indonesia saat ini. Ketika 

masyarakat memahami dan mengerti keadaan, penegakan, dan 

penerapan hukum di Indonesia diharapkan masyarakat mampu 

berperan aktif demi tercapainya tujuan hukum positif. Selain 

memberikan informasi dan pengetahuan mengenai hukum di 

Indonesia, tulisan ini juga diharapkan mampu memberikan masukan 

kepada masyarakat khususnya orangtua supaya terus memberikan 

pembinaan mengenai bahaya narkotika kepada anak mereka dimulai 

sejak dini. 

1.7 SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika adalah gambaran singkat secara menyeluruh dari suatu 

karyailmiah. Sistematika penulisan dalam hal ini adalah sistematika penulisan 

skripsi. Adapun sistematika ini bertujuan untuk membantu para pembaca agar 

dengan mudah dapat memahami skripsi ini, serta tersusunnya skripsi yang 

teratur dan sistematis. Sistematika penulisan skripsi merupakan bagian besar 
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untuk memberikan gambaran tentang isi skripsi dan memudahkan jalan 

pemikiran dalam memahami secara keseluruhan skripsi. Sistematika skripsi 

ini adalah sebagai berikut : 

 

1.7.1 Bagian awal skripsi yang memuat:  

Sampul, lembar kosong berlogo Universitas Negeri Semarang 

bergaris tengah 3cm, halaman judul, lembar pengesahan, sari, motto 

dan persembahan, abstrak, prakata, daftar isi dan daftar lampiran. 

1.7.2 Bagian pokok skripsi yang memuat:  

BAB 1   PENDAHULUAN, Bab ini menguraikan tentang: Latar 

Belakang Masalah, Identifikasi dan Pembatasan 

Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat 

Penelitian, dan Sistematika Penelitian; 

BAB 2  TINJAUAN PUSTAKA, Bab ini berisi tentang : 

Penelitian Terdahulu, Tinjauan Umum tentang Narkoba , 

Tinjauan Umum tentang Anak, Tugas dan Wewenang 

Polri, Penyidikan; 

BAB 3  METODE PENELITIAN, Bab ini menguraikan tentang: 

Jenis Penelitian, Jenis Pendekatan,  Sumber dan Jenis 

Data, Tehnik Pengumpulan Data, Keabsahan Data dan 

Analisis Data. 

BAB 4  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, Bab ini 

menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan 

mengenai : 
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a. Pelaksanaan penyidikan terhadap anak yang 

melakukan  tindak pidana  narkoba; 

b. Unsur-unsur yang digunakan oleh penyidik dalam 

pelaksanaan penyidikan sebagai dasar penerapan 

sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba; 

BAB 5 PENUTUP, bab ini menguraikan tentang simpulan dan 

saran. 

1.7.3 Bagian Akhir Skripsi ini terdiri atas Daftar Pustaka dan Lampiran. 

Daftar pustaka merupakan keterangan sumber literatur yang digunakan 

dalam penyusunan skripsi. Lampiran dipakai untuk mendapatkan data 

dan keterangan yang melengkapi uraian skripsi. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Terdapat beberapa penelitian dengan tema serupa yang telah peneliti 

rujuk sebagai bahan perbandingan untuk mengetahui perbedaan anatara 

penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian yang sudah ada 

sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu yang pernah dilakukan antara lain 

sebagai berikut: 

Ahmad Fakthurrosad, dalam skripsinya yang berjudul “Upaya 

Penyidikan Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Narkotika (Studi Di 

Polda Daerah Istimewa Yogyakarta). Adapun hasil dari penelitian yang 

diperoleh menunjukkan bagaimana upaya yang dilakukan Ditres Polda DIY 

dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika adalah: (1) Upaya 

pencegahan melalui upaya prefentif. Melalui kegiatan anatara lain dengan 

mengadakan penyuluhan dan pembinaan yang dilakukan oleh Satuan Narkoba 

bekerjasama dengan Instansi-instansi, kegiatan pemberian brosur yang 

dilakukan pada saat kegiatan penyuluhan dan pembinaan Narkotika 

dilaksanakan, mengadakan pengawasan di tempat-tempat yang dianggap 

rawan terjadinya penyalahgunaan narkotika, dan melakukan operasi-operasi 

kepolisian dengan cara berpatroli, razia di tempat-tempat yang dianggap 

rawan penyalahgunaan narkotika. (2) Melalui upaya penanggulangan 

Narkotika yaitu upaya represif yang ada hubungannya dengan tindakan tegas 

polisi dalam menghadapi suatu pelanggaran maupun kejahatan dengan 
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bekerjasama dengan Instansi-instansi yang bisa membantu dalam penyidikan 

oleh Ditres Narkoba Polda DIY. 

Dilihat dari segi kajiannya, penelitian Ahmad Fakthurrosad memiliki 

perbedaan dengan penelitian penulis yang lebih menekankan pada 

pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan 

narkoba yang dilakukan oleh anak di bawah umur. 

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Pinasalo Marsessa, yang berjudul 

“Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan 

Terhadap Anak (Studi Kasus di Polres Pasaman Barat). Adapun hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan proses penyidikan terhadap 

tindak pidana dengan tersangka di bawah umur yang diperiksa di kantor 

Kepolisian Resor Pasaman Barat telah dilakukan berdasarkan hukum acara di 

Indonesia yaitu KUHAP, perlindungan hak anak sebagai pelaku tindak pidana 

berhadapan dengan hukum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 

23 Tahun 2002, namun perlindungan hak anak sebagai korban belum 

sepenuhnya terperhatikan dilihat dari korban yang dijadikan sebatas saksi, 

kendala-kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam proses penyidikan 

komunikasi terhadap korban, masalah bahasa sehari-hari, masalah tenaga ahli, 

tempat kejadian perkara, biaya visum et repertum, kesadaran hukum 

masyarakat, dan waktu proses penyidikan perkara yang singkat. 

Dilihat dari segi kajiannya, penelitian Pinasalo Marsessa memiliki 

perbedaan dengan penelitian ini. Perbedaan yang dimiliki antara lain 

mengenai objek kasus penelitian Pinalo Marsessa yang terkait dengan proses 

penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terdahap anak. 
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Sedangkan pada penelitian ini, peneliti lebih menekankan pada objek kasus 

penelitian yang terkait dengan pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak 

pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di bawah umur. 

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Ainur Rizqi Kurniawati, yang 

berjudul “Penggalian Keterangan oleh Penyidik dalam Tindak Pidana 

Narkotika dan Psikotropika”. Membawa pada kesimpulan bahwa dalam 

penyidikan terdapat kemampuan penyidikan oleh kepolisian dalam proses 

penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika melebihi dari 

Undang-Undang yang telah ada. Sedangkan penelitian yang penulis teliti 

adalah bagaimana pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana 

penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di bawar umur di Polres 

Semarang. 

2.2 Narkoba 

2.2.1 Definisi Narkoba 

Narkoba adalah zat kimia yang dapat mengubah keadaan psikologi 

seperti perasaan, pikiran, suasana hati serta perilaku jika masuk ke dalam 

tubuh manusia baik dengan cara dimakan, diminum, dihirup, suntik, 

intravena, dan lain sebagainya (Hariantika, 2016:2). Narkoba merupakan 

singkatan dari Narkotika dan Obat-obat berbahaya yang popular beredar di 

masyarakat perkotaan maupun di pedesaan, termasuk bagi aparat hukum. 

Selain Narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh 

Departemen Kesehatan RI adalah NAPZA yaitu singkatan dari Narkotika, 

Psikotropika dan Zat adiktif lainnya. Semua istilah ini sebenarnya 
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mengacu pada sekelompok zat yang pada umumnya mempunyai resiko 

yang oleh masyarakat disebut berbahaya yaitu kecanduan (adiksi). 

Narkoba atau NAPZA merupakan bahan/zat yang apabila masuk ke 

dalam tubuh akan mempengaruhi tubuh terutama sususan syaraf pusat/otak 

sehungga bilamana disalahgunakan akan menyababkan gangguan fisik, 

psikis/jiwa dan fungsi sosial. Karena itu pemerintah memberlakukan 

Undang-Undang untuk penyalahgunaan narkoba yaitu UU No.5 Tahun 

1997 tentang Psikotropika dan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.  

2.2.2 Jenis-Jenis Narkoba 

Jenis-jenis narkoba antara lain sebagai berikut: 

a. Narkotika 

Istilah narkotika berasal dari bahasa Inggris, narcotics yang berarti 

obat bius, yang sama artinya dengan kata narcosis dalam bahasa yunani 

yang artinya menidurkan atau membius. Arti narkotika secara umum 

adalah zat yang dapat menimbulkan perubahan perasaan, suasana 

pengamatan, atau penglihatan karena zat tersebut mempengaruhi susunan 

saraf pusat.  

Narkotika menurut Soedjono Dirdjosisworo adalah “Sejenis zat yang 

bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh 

terhadap tubuh si pemakai, pengaruh tersebut berupa menenangkan, 

merangsang, dan menimbulkan khayalan-khayalan (halusinasi)” 

(Dirdjosisworo, 1990:9). 

Pengertian pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah “Zat atau obat 
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yang berasal dari tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat 

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, 

mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan 

ketergantungan.” 

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang  Narkotika  dalam 

Pasal 6 ayat (1) disebutkan, bahwa narkotika digolongkan menjadi 3 

golongan, antara lain :  

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.  

Menurut O.C. Kaligis (2002:254) yang termasuk narkotika golongan  

I ada 26 macam. Yang popular disalahgunakan adalah tanaman Genus 

Cannabis dan kokaina. Cannabis di Indonesia dikenal dengan nama ganja 

atau biasa disebut anak muda jaman sekarang cimeng, Sedangkan untuk 

Kokaina adalah bubuk putih yang diambil dari daun pohon koka dan 

menjadi perangsang yang hebat. 

Jenis-jenis narkotika golongan I seperti tersebut diatas dilarang untuk 

diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi kecuali dalam 

jumlah terbatas untuk kepentingan tertentu. Hal ini diatur pada Pasal  12 

ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika : 

Narkotika Golongan  I dilarang diproduksi dan/atau digunakan 

dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk 
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kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilakukan dengan 

pengawasan yang ketat dari Menteri Kesehatan.” 

Penyaluran narkotika golongan I ini hanya dapat dilakukan oleh 

pabrik obat-obatan tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu 

kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepntingan pengembangan ilmu 

pengetahuan sebagaimana dinyatakan dalam  Pasal 41 Undang-undang 

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 

2. Narkotika golongan II 

Menurut Pasal 6 ayat (1) huruf b, narkotika golongan ini adalah 

narkotika yang berkhsasiat dalam pengobatan dan digunakan dalam terapi 

dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai 

potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. 

Jenis narkotika golongan II yang paling populer digunakan adalah 

jenis heroin yang merupakan keturunan dari morfin. Heroin dibuat dari 

pengeringan ampas bunga opium yang mempunyai kandungan morfin dan 

banyak digunakan dalam pengobatan batuk dan diare. Ada juga heroin 

jenis sintetis yang digunakan untuk mengurangi rasa sakit disebut 

pelhipidine dan methafone. Heroin dengan kadar lebih rendah dikenal 

dengan sebutan putauw. Putauw merupakan jenis narkotika yang paling 

sering disalahgunakan. Sifat putauw ini adalah paling berat dan paling 

berbahaya. Putauw menggunakan bahan dasar heroin dengan kelas rendah 

dengan kualitas buruk dan sangat cepat menyebabkan terjadinya 

kecanduan. 
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Jenis heroin yang juga sering disalahgunakan adalah jenis dynamite 

yang berkualitas tinggi sedangkan brown atau Mexican adalah jenis heroin 

yang kualitasnya lebih rendah dari heroin putih atau putauw. 

3. Narkotika golongan III 

Narkotika golongan III sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 6 

ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah narkotika 

yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi 

dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai 

potensi ringan dalam ketergantungan. Kegunaan narkotika ini adalah sama 

dengan narkotika golongan II yaitu untuk pelayanan kesehatan dan/atau 

untuk pengembangan ilmu pengetahuan tentang bagaimana cara 

memproduksi dan menyalurkannya yang diatur dalam satu ketentuan yang 

sama dengan narkotika golongan II. Salah satu narkotika golongan II yang 

sangat populer adalah kodein. Kodein ini ditemukan pada opium mentah 

sebagai kotoran dari sejumlah morfin. 

Perbedaan mendasar dari ketiga golongan narkotika ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Narkotika Golongan I : berguna untuk ilmu pengetahuan dan tidak 

digunakan untuk terapi dengan resiko ketergantungan sangat tinggi. 

b. Narkotika Golongan II : Berguna untuk pengobatan dan digunakan 

sebagai alternative pengobatan terakhir serta sebagai pengembangan 

ilmu pengetahuan dangan resiko ketergantungan tinggi. 
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c. Narkotika Golongan III : berguna untuk pengobatan, terapi dan 

pengembangan ilmu pengetahuan dengan resiko ketergantungan 

rendah (Supramono, 2012:218). 

b. Psikotropika 

Adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, 

yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf 

pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan 

perilaku. Menurut Nanizar Zaman Joenoes (1984:22), Psikotropika adalah 

zat atau bahan atau obat yang mempengaruhi psyche atau keadaan jiwa. 

Keadaan tersebut seperti: 

1. Keadaan jiwa diubah menjadi tenang, ada perasaan nyaman, tertidur. 

2. Dalam hal lain pemakai menjadi gembira, hilang rasa sedih dan 

susah serta perasaan senang (europhia). 

3. Bahan atau obat yang memberikan halusinasi yaitu dimana pemakai 

melihat atau merasakan sesuatu lebih indah dari sebenarnya yang 

dihadapi. 

Zat atau obat ini baru diperkenalkan sejak lahirnya suatu cabang 

ilmu farmakologi yakni psikorfarmakologi yang khusus mempelajari 

psikotropika. Dalam United Nation Cofrence for Adoption of Protokolon 

Psychotropic Substence disebutkan batasan-batasan zat psikotropik adalah 

bentuk bahan yang memiliki kapasitas yang menyebabkan : 

b. Keadaan ketergantungan; 

c. Depresi dan stimulant susunan saraf pusat (SSP) 

d. Menyebabkan halunisasi; 
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e. Menyebabkan gangguan fungsi motorik atau persepsi atau 

mood.(Sasangka, 2003:8) 

Undang-undang Psikotropika No. 5 tahun 1997 pasal 2 ayat (2), 

membedakan jenis-jenis psikotropika menjadi 4 golongan, yaitu : 

a) Psikotropika Golongan I 

b) Psikotropika Golongan II 

c) Psikotropika Golongan III 

d) Psikotropika Golongan IV 

Adanya penggolongan tentang jenis-jenis psikotropika tersebut, 

karena yang diatur dalam Undang-undang No.5 tahun 1997 hanyalah 

psiktropika yang mempunyai potensi mengakibatkan sindroma 

ketergantungan. 

Adapun penggolongan jenis psikotropika adalah sebagai berikut: 

1. Psikotropika golongan I 

Adalah psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan 

ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi 

amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Misalnya 

Bromlafetamina, efisiklidina, etriptamia, atinona, psolosibina, rolisiklidina. 

2. Psikotropika golongan II 

Psikotropika golongan II adalah psikotropika yang berkhasiatuntuk 

pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan/ atau untuk tujuan ilmu 

pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma 

ketergantungan. Antaralain, Amfetamina, deksamfetamina, fenetilina, 
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fenmerazina, fensilikdina, levamfetamina, meklokualon, metamfetamina, 

rasemat, metakualon, metilfenidat, sekobarbita, zipepprol. 

3. Psikotropika golongan III 

Psikotropika golongan II adalah psikotropika yang berkhasiat untuk 

pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu 

pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma 

ketergantungan. Misalnya amorbirtal, buprenorfina,  butalbital, 

flunitrazepam, Katina, glutetimida, pentazosina, pentobarbital, 

siklobarbital. 

4. Psikotropika golongan IV 

Psikotropika golongan I.I adalah psikotropika yang berkhasiat untuk 

pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu 

pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma 

ketergantungan. Seperti Allobarbital, alprazolam, amfepramona, aminorex, 

benzfetamina,bromazepam, brotizolam, diazepam, etinamat, kamazepam, 

lefetamina, nimetazepam, triazolam, vinilbital, dan lain-lain (Supramono, 

2012:19-23). 

Hal yang sama dari pengertian diatas antara narkotika dan 

psikotropika adalah bentuknya sama-sama berupa zat atau obat 

alamiahatau sintetis. Perbedaannya pada narkotika ada yang berasal 

daritanaman,sedang dalam pengertian narkotika dan psikotropika tidak 

disebutkandemikian. Narkotika dan psikotropika pengaruhnya tertuju pada 

susunansaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas terhadap aktifitas 

mentaldan perilaku.Sedang pada narkotika dalam pengertiannya 
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tidakmenguraikan pengaruh seperti itu, tetapi langsung memberikan 

hubungankausalitas, bahwa narkotika dapat menurunkan kesadaran, 

hilangnya rasanyeri. Baik narkotika maupun psikotropika sama-sama 

menimbulkanakibatpada ketergantungan (Supramono, 2012:153). 

2.3 Anak dalam Perspektif Undang-Undang 

Anak merupakan generasi muda penerus cita-cita bangsa dan merupakan 

sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Anak dalam pemaknaan 

yang umum mendapat perhatian baik dalam bidang ilmu pengetahuan, agama, 

hukum, dan sosiologi yang menjadikan pengertian anak semakin aktual dalam 

lingkungkan sosial. 

Anak merupakan seseorang yang dianggap belum dewasa dari segi umur. 

Batasan seseorang dikatakan sebagai anak tidak memiliki keseragaman. Undang-

Undang dan peraturan serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku di Indonesia 

menentukan tingkatan usia seseorang dikatakan sebagai anak, namun Undang- 

Undang dan peraturan serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku di Indonesia 

tersebut tidak memiliki keseragaman dalam menentukan tingkatan usia seseorang 

dapat dikatakan sebagai anak, berkaitan dengan masalah penentuan 

pertanggungjawaban pidana anak (Pangaribuan, 2013:2). 

Kedudukan anak dalam lingkungan hukum- hukum sebagai subjek 

hukum ditentukan dari sistem hukum terhadap anak sebagai kelompok 

masyarakat yang berada di dalam status hukum dan tergolong tidak mampu 

atau di bawah umur. Maksud tidak mampu karena kedudukan  akal dan 

pertumbuhan fisik yang sedang berkembang dalam diri anak yang 

bersangkutan. Meletakkan anak sebagai subjek hukum yang lahir dari proses 
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sosialisasi berbagai nilai kedalam peristiwa hukum pidana maupun hubungan 

kotrak yang berada dalam lingkup hukum perdata menjadi mata rantai yang 

tidak dapat dipisahkan (Hasan Wadong, 2000:3). Anak merupakan potensi 

sumber daya manusia di masa depan. Kedudukan anak dalam pengertian 

pidana dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan dengan menggunakan 

pengertian sebagai berikut : 

1. Menurut UU No. 12 Tahun 1995 tentang “Pemasyarakatan”. Undang-

Undang ini mengklasifikasikan anak ke dalam pengertian sebagai berikut: 

a. Anak Pidana adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan 

menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 

(delapan belas) tahun. 

b. Anak Negara adalah 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 adalah anak yang atas permintaan orangtua atau walinya 

memperoleh ketetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak 

paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. 

2. Menurut UU No. 3 Tahun 1997 tentang “Pengadilan Anak”. Undang-

Undang ini mengklasifikasikan pengertian anak ke dalam hal-hal berikut 

ini. 

Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai 

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

tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 Ayat (1) UU No.3/1997). 
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Sedangkan yang dimaksud Anak Nakal sebagaimana yang diatur dalam 

Pasal 1 Ayat (2) uu No.3/1997, adalah sebagai berikut: 

a. Anak yang melakukan tindak pidana 

b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, 

baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut 

peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang 

bersangkutan. 

3. Anak dalam Hukum Perburuhan 

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang tentang Pokok Perburuhan (Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 1948) mendefinisikan bahwa anak adalah orang 

laki-laki atau perempuan berumur 14 (empat belas) tahun ke bawah. 

4. Anak menurut KUHP/WvS 

Dalam KUHP/WvS tidak disebutkan secara eksplisit tentang pengertian 

anak, namun dalam Pasal 45 KUHP, dinyatakan bahwa hal penuntutan 

pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan perbuatan 

sebelum berumur 16 (enam belas) tahun, Hakim dapat menentukan: 

memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan paada orang tuanya, 

walinya, pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Atau 

memerintahkan supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak 

dikenakan suatu hukuman. Ketentuan Pasal 45, 46, dan 47 KUHP ini 

sudah tidak berlaku lagi (dihapuskan) dengan lahirnya Undang-Undang 

No. 3 Tahun 1997. Dalam kedudukan yang demikan, status anak sebagai 

seseorang yang kehilangan hak-hak kemerdekaan akibat dari hukuman 

pidana, berhak untuk mendapat perlakuan istimewa yang ditetapkan oleh 



25 

 

 

 

ketentuan hukum pidana itu sendiri sebagai kelompok subjek hukum yang 

dipandang belum dewasa (Rasdi, 2011: 62-63). 

5. Anak  menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan Pasal 1 angka 3, angka 4 dan angka 5 

perihal ketentuan umum, Undang-Undang ini mengklasifikasikan 

pengertian anak sebagai berikut : 

Pasal 1 angka 3 

Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak 

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

berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.  

Pasal 1 angka 4 

Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak 

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

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

disebabkan oleh tindak pidana. 

Pasal 1 angka 5 

Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak 

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

dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, 

dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang 

didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri. Berdasarkan pasal-

pasal yang telah ditulis sebagaimana hal diatas, maka apabila yang 

melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika  masih belum dewasa, 
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maka yang menjadi acuan adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 

6. Anak  menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 adalah sebagai berikut: 

Pasal 1 angka 1 

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

termasuk anak yang masih dalam kandungan. 

Anak dalam pengertian pidana, lebih diutamakan pemahamannya 

terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi, karena secara kodrat 

memiliki substansi yang lemah (kurang) dan dalam system hukum 

dipandang sebagai subjek hukum yang dicangkokkan dari bentuk 

pertanggungjawaban, sebagaimana layaknya sebagai subjek hukum yang 

normal. Anak dalam status pidana akan menjadi mekanisme yang sentral 

untuk membangun pengertian Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak 

(HPA), secara sistematis dengan keterikatan pada aspek-aspek hukum baik 

yang menyangkut hak-hak keperdataan, hak-hak ketatanegaraan atau hak-

hak secara adat umumnya. Pengertian anak dalam lapangan hukum pidana 

menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi  anak dari 

perilaku menyimpang (kejahatan dan pelanggaran pidana) untuk 

membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang akhirnya anak tersebut 

berhak atas kesejahteraan yang layak dan masa depan yang lebih baik 

(Rasdi, 2011:64). 

Anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin 

pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh yang 
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selaras dan seimbang. Maka dari itu, dalam hal pengenaan sanksi tindak 

pidana yang dilakukan oleh orang yang dewasa dan orang yang belum 

dewasa harus dibedakan. 

Ditinjau dari aspek yuridis maka pengertian anak dimata hukum 

positif Indonesia dapat diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang 

yang dibawah umur/keadaan dibawah umur, atau kerap juga disebut 

sebagai anak dibawah pengasuhan wali. Oleh karena itu, anak tidak dapat 

diperkenakan pertanggungjawaban pidana secara penuh, karena seorang 

anak masih mempunyai keterbatasan kemampuan berfikir dan berada 

dalam pengawasan orang. 

2.3.1 Hak-Hak Anak 

Terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, 

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; 

g.    tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya 

terakhir dan dalam waktu yang paling singkat; 
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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 Thaun 2012 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. 
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2.4 Tugas dan Wewenang  Kepolisian 

Kepolisian adalah suatu institusi yang memiliki ciri universal yang dapat 

ditelusuri dari sejarah lahirnya polisi baik sebagai fungsi maupun organ. Pada 

awalnya polisi lahir bersama masyarakat untuk menjaga sistem kepatuhan 

(konformitas) anggota masyarakat terhadap kesepakatan antar warga 

masyarakat itu sendiri terhadap kemungkinan adanya tabrakan kepentingan, 

penyimpangan perilaku dan perilaku kriminal dari masyarakat. Ketika 

masyarakat bersepakat untuk hidup di dalam suatu negara, pada saat itulah 

polisi dibentuk sebagai lembaga formal yang disepakati untuk bertindak 

sebagai pelindung dan penjaga ketertiban dan keamanan masyarakat atau yang 

disebut sebagai fungsi “Sicherheitspolitizei”. Kehadiran polisi sebagai 

organisasi sipil yang dipersenjatai agar dapat memberikan efek pematuhan 

(enforcing effect) (Samad Rianto, 2006: 36). 

Tugas, peran dan fungsi kepolisian suatu Negara selalu berkembang dari 

waktu ke waktu. Perkembangannya itu dipengaruhi oleh banyak hal.Beberapa 

diantaranya adalah lingkungan, politik, ketatanegaraan, ekonomi maupun 

social budaya.Begitu pula dengan tugas, peran dan fungsi kepolisian Negara 

Republik Indonesia (Polri). Dari masa berdirinya Polri sebagaimana disahkan 

dalam Undang - Undang Dasar (UUD) tanggal 18 Agustus 1945 sampai 

dengan sekarang, tugas, peran dan fungsinya mengalami perkembangan. 

Apabila dahulu pada masa awal disahkannya kepolisian nasional disamping 

melaksanakan tugas rutin kepolisian juga secara aktif ikut dalam perang 

mempertahankan kemerdekaan, maka pada saat sekarang ini berdasarkan 

Undang - Undang No 2 tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia 
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pada Pasal 2 merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara 

keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan 

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka 

terpeliharanya keamanan dalam negeri. 

Fungsi Kepolisian yang tercantum dalam Undang-undang tidak terlepas 

dari fungsi hukum dimana didalam dasar dari adanya Undang-undang tersebut 

yaitu tujuan pokok dari hukum yang dapat direduksi hal yaitu: 

1. Ketertiban  

Ketertiban adalah tujuan utama dari hukum. Ketertiban merupakan 

syarat utama untuk suatu masyarakat yang ingin teratur. Pembangunan 

hanya dapat dilakukan di dalam masyarakat yang teratur. Disamping 

ketertiban ialah tercapainya keadilan. Keadilan tidak mungkin ada 

tanpa ketertiban. Untuk mencapai ketertiban perlu terciptanya 

kepastian dalam pergaulan.  

2. Alat Pembaharuan Masyarakat 

Dengan menciptakan Undang-undang maka dapat diciptakan 

pembaharuan sikap dan cara berfikir. Justru hakekat daripada 

pembangunan adalah pembaharuan sikap hidup. Tanpa sikap dan cara 

berfikir yang berubah maka pengenalan lembaga modern dalam 

kehidupan tak akan berhasil. Usaha berubah cara berfikir dalam jual 

beli yang sifatnya riel kearah berfikir yang konsensual diciptakanlah 

undang-undang pokok agraria. Menghentikan cara berfikir magis di 

Kalimantan seperti “mengayu” dilarang melalui KUHP. Melarang 
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perbudakan di Amerika (masalah hak sipil negro) diciptakan Undang-

undang New deal (Simanjutak, 1982: 11-13). 

Melihat daripada fungsi hukum diatas maka bila ada hukum, undang-

undang yang tidak menciptakan ketertiban berarti undang-undang itu 

kehilangan fungsinya. Hukum demikian harus ditiadakan, dihapus. Hukum 

yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (the living 

law) dalam masyarakat yang tentunya sesuai pula atau merupakan 

pencerminan daripada nilai yang berlaku dalam masyarakat. Dengan kata lain 

hukum undang-undang sebagai kaidah sosial dalam masyarakat bahkan dapat 

dikatakan hukum, undang-undang itu merupakan pencerminan daripada nilai-

nilai yang berlaku dalm masyarakat. Nilai itu tidak lepas dari sikap dan sifat 

yang dimiliki orang-orang yang menjadi anggota masyarakat yang sedang 

membangun itu. 

Pasal 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 

Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tujuan untuk mewujudkan 

keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban 

masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, 

pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketenteraman 

masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Agar dalam 

melaksanakan fungsi dan perannya diseluruh wilayah Negera Republik 

Indonesia atau yang dianggap sebagai wilayah negara republik Indonesia 

tersebut dapat berjalan dengan efektif dan effisien, maka wilayah Negara 

Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan 

pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.   
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Sebagaimana yang ditentukan dalam Peaturan Pemerintah wilayah 

kepolisian dibagi secara berjenjang mulai tingkat pusat yang biasa disebut 

dengan Markas Besar Polri yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah 

negara Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Kapolri yang 

bertanggung jawab kepada Presiden, kemudian wilayah di tingkat Provinsi 

disebut dengan Kepolisian Daerah yang lazim disebut dengan Polda yang 

dipimpin oleh seorang Kapolda yang bertanggung jawab kepada Kapolri, di 

tingkat Kabupaten disebut dengan Kepolisian Resot atau disebut juga Polres 

yang dipimpin oleh seorang Kapolres yang bertanggungjawab kepada 

Kapolda, dan di tingkat Kecamatan ada Kepolisian Sektor yang biasa disebut 

dengan Polsek dengan pimpinan seorang Kapolsek yang bertanggungjawab 

kepada Kapolres, dan di tingkat Desa atau Kelurahan ada Pos Polisi yang 

dipimpin oleh seorang Brigadir Polisi atau sesuai kebutuhan menurut situasi 

dan kondisi daerahnya.  

Berdasarkan Pasal 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 

tahun 2002 Bab  Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:  

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;  

2. Menegakkan hukum dan;  

3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada 

masyarakat. 

Pasal 14, dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :  

a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap 

kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.  
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b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, 

ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;  

c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, 

kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat 

terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;  

d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;  

e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;  

f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap 

kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk 

pengamanan swakarsa;  

g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana 

sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan 

lainnya;  

h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, 

laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan 

tugas kepolisian;  

i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan 

lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk 

memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak 

asasi manusia;  

j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum 

ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang;  

k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan 

kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta  
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l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.  

Pasal 15 dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 13 dan 14, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum 

berwenang :  

a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;  

b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat 

menganggu ketertiban umum;  

c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; 

d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau 

mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;  

e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan 

administratuf kepolisian;  

f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan 

kepolisian dalam rangka pencegahan;  

g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;  

h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang; 

i. Mencari keterangan dan barang bukti;  

j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;  

k. Mengeluarkan surat izin dan/ atau surat keterangan yang di perlukan 

dalam rangka pelayanan masyarakat; 

l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan 

putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarak; 

m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu. 
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Tugas Kepolisian berdasarkan Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Pasal 

16 adalah:  

2.5 Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik 

Indonesia berwenang untuk:  

a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan 

penyitaan; 

b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat 

kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;  

c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam 

rangka penyidikan;  

d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta 

memeriksa tanda pengenal diri;  

e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;  

f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka 

atau saksi;  

g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya 

dengan pemeriksaan perkara;   

h. Mengadakan penghentian penyidikan;   

i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;  

j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi 

yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan 

mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang 

yang disangka melakukan tindak pidana;  
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k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik 

pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik 

pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;dan   

l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang 

bertanggungjawab. 

2.6 Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf I adalah 

tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika 

meemenuhi syarat berikut ini: 

a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;  

b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan 

tersebut dilakukan;  

c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan 

jabatannya; 

d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan 

e. Menghormati hak asasi manusia. 

Lembaga kepolisian merupakan lembaga yang harus tetap berdiri tegak 

sekalipun negara runtuh, pemerintahan atau rezim jatuh atau untuk 

mengamankan warga masyarakat dari ekses-ekses yang mengancam jiwa, 

raga, dan harta bendanya. Bahkan pada saat negara negara diduduki tentara 

asing polisi tetap menjalankan tugasnya yaitu menjaga keamanan dan 

ketertiban masyarakat. Polisi adalah subordinasi dari masyarakatnya, dimana 

masyarakat menjadi titik awal dan titik akhir pengabdian polisi (Harahap: 

157). 
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Bermacam bentuk tindakan dan wewenang yang diberikan undang-

undang kepada penyidik dalam rangka pembatasan kebebasan dan hak asasi 

seseorang. Mulai dari bentuk penangkapan, penahanan, penyitaan, dan 

penggeledahan. Tapi harus diingat, semua tindakan penyidik yang bertujuan 

untuk mengurangi kebebasan dan pembatasan hak asasi seseorang, adalah 

tindakan yang benar-benar diletakkan pada proporsi “demi untuk kepentingan 

pemeriksaan”, dan “benar-benar sangat diperlukan sekali”. Jangan 

disalahgunakan dengan cara yang terlampau murah, sehingga setiap langkah 

tindkan yang dilakukan penyidik, langsung menjurus ke arah penangkapan 

atau penahanan (Samad Rianto: 45).  

Pelaksana penegakan hukum tidak hanya Criminal justice system (CJS) 

atau Catur Wangsa atau Panca Wangsa (termasuk Lembaga Pemasyarakatan), 

tetapi juga melibatkan pemerintahan (baik pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah termasuk instansi pemerintah dan TNI) serta masyarakat 

pada umumnya (baik secara perseorangan maupun secara berkelompok) sesuai 

dengan peran mereka masing-masing. 

2.5 Penyidikan 

Istilah penyidikan dipakai sebagai istilah hukum pada Tahun 1961, yaitu 

sejak dimuatnya dalam Undang-Undang pokok kepolisian No. 13 Tahun 1961. 

Sebelumnya dipakai istilah pengusutan yang merupakan terjemah dari bahasa 

Belanda, yaitu opsporin. 

Pasal 1 butir 2 (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) KUHAP 

diuraikan bahwa :  
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“penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan 

menurut cara yang diatur dalam undang-undang, mencari dan 

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang 

tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan 

tersangkanya” Berbicara mengenai penyidikan tidak lain dari 

membicarakan masalah pengusutan kejahatan atau pelanggaran, 

orang Inggris lazim menyebutnya dengan istilah ”criminal 

investigation" 

Tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan 

kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang telah 

dilakukannya. Untuk mencapai maksud tersebut maka penyidik akan 

menghimpun keterangan dengan fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu5. 

Penyidikan yang diatur dalam undang-undang, ini dapat dilaksanakan setelah 

diketahui bahwa suatu peristiwa telah terjadi tindak pidana dimana dalam Pasal 1 

butir 2 KUHAP berbunyi bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan 

penyidik mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak 

pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Penyidikan dimulai sesudah 

terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang : 

a. Tindak pidana apa yang telah dilakukan  

b. Kapan tindak pidana itu dilakukan  

c. Dimana tindak pidana itu dilakukan  

d. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan  

e. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan  

f. Mengapa tindak pidana itu dilakukan  

g. Siapa pembuatnya  
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2.5.1 Dimensi Penegakan Hukum Pidana dalam Sistem Peradilan 

Pidana 

Penegakan hukum pidana adalah upaya untuk menerjemahkan 

danmewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, 

yaitu hukum pidana yang menurut Van Hammel adalah keseluruhan dasar 

dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk 

menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan 

dengan hukum (On Recht) dan mengenakan nestapa (penderitaan) kepada 

yang melanggar larangan tersebut (Sudarto, 1986:60). Usaha 

penanggulangan kejahatan (kebijakan kriminal) dengan hukum pidana 

merupakan bagian dari usaha penegakan hukum khususnya penegakan 

hukum pidana olehkarena itu sering pula dikatakan bahwa kebijakan 

hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum(Law 

enforcement policy) (Nawawi Arief, 2008:29). 

Sudarto mengemukakan tiga arti kebijakan kriminal (politik 

kriminal), yaitu dalam arti sempit politik kriminal itu merupakan 

keseluruhan asas dan metode, yang menjadi dasar dari reaksi terhadap 

pelanggaran hukum yang berupa pidana. Dalam arti lebih luas ialah 

merupakan keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum, termasuk di 

dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. Sedang dalam arti paling 

luas ialah merupakan keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui 

perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk 

menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.Selain itu, Sudarto juga 

mengemukakan definisi singkat dari kebijakan kriminal yaitu merupakan 
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suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan 

atau selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan 

merupakan ilmu untuk menanggulangi kejahatan. Menurut Hoefnagels 

kebijakan penanggulangan kejahatan (criminal policy) dapat dilakukan 

dengan memadukan upaya penerapan hukum pidana(criminal law 

application), pencegahan tanpa menggunakan hukum pidana(prevention 

without punishment) dan upaya mempengaruhi pandangan 

masyarakatterhadap kejahatan dan pemidanaan melalui media massa 

(influencing views of society on crime and punishment (mass media). 

Kebijakan penanggulangan kejahatan dapat disederhanakan melalui dua 

cara yaitu pertama,kebijakan penal (penal policy) yang biasa disebut 

dengan “criminal law application”, dan kedua,kebijakan non penal (non 

penal policy) yang terdiri dari “prevention without punishment” dan 

“influencing views of society on crime and punishment (mass media).” 

1) Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) 

“Kebijakan berasal dari bahasa Inggris policy atau Bahasa Belanda 

“politiek”. Istilah ini dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan dengan 

kata politik, oleh karena itu kebijakan hukum pidana biasa disebut dengan 

politik hukum pidana” (Nawawi Arief, 2008:27). Menurut Soedarto, 

politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang 

baik dengan situasi dan kondisi tertentu. Marc Ancel menyatakan politik 

hukum pidana merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang mempunyai 

tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan 

secara lebih baik dan untuk memberi pedoman kepada pembuat undang-
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undang, pengadilan yang menerapkan undang-undang dan kepada para 

pelaksana putusan pengadilan. 

Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) atau penal law enforcement 

policy melalui beberapa tahap, yaitu: 

a)  Tahap formulasi (kebijakan legislatif); 

b)  Tahap Aplikasi (kebijakan yudikatif / yudisial); 

c)  Tahap Eksekusi (eksekutif / administratif) 

2) Kebijakan Non Penal (Non Penal Policy) 

Menurut G.P Hoefnagel upaya penanggulangan kejahatan dapat 

ditempuh dengan : 

a) Penerapan hukum pidana (criminal law application) ; 

b) Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment) ; 

c) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan 

pemidanaan lewat media massa (influencing views of society on 

crime and punisment/mass media) ; 

Upaya pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment), 

mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan 

pemidanaan lewat media massa (influencing views of society on crime and 

punishment/mass media) termasuk dalam kategori kebijakan non penal 

karena lebih menitikberatkan pada sifat preventive sebelum kejahatan 

terjadi. Kebijakan penanggulangan kejahatan non penal lebih bersifat 

tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. 
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“Menurut Radbruch  Berbicara terkait penegakan hukum maka 

hakekatnya hukum mengandung ide atau konsep-konsep yang dapat 

digolongkan dalam sesuatu yang abstrak” (Rahardjo,2009:12). 

Apabila berbicara tentang hukum yang di dalamnya termasuk ide 

tentang keadilan,kepastian dan kemanfaatan sosial. Proses perwujudan 

ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum dan 

setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya 

masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku (Rahardjo,2009:13).  

Penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana dapat ditinjau dari 

tiga dimensi : struktur hukum (legal structure) , substansi hukum (legal 

substance) dan budaya hukum (legal culture).  

1) Struktur Hukum (Legal Structure) 

Struktur hukum dapat dikatakan sebagai institusi yang menjalankan 

penegakan hukum dengan segala proses yang berlangsung di 

dalamnya. Institusi ini dalam penegakan hukum pidana, tergabung 

dalam system peradilan pidana (criminal justice system), kepolisian, 

kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, yang menjamin 

berjalannya proses peradilan pidana. 

2) Substansi Hukum (legal substance) 

Substansi hukum (legal substance) adalah aturan, norma dan pola 

perilaku nyata manusia yang berada di dalam sistem tersebut. 

Substansi hukum juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang-

orang yang berada di dalam sistem hukum itu, baik berupa keputusan 
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yang mereka keluarkan, maupun juga aturan-aturan baru yang mereka 

susun. 

3) Budaya hukum (legal culture) 

Budaya hukum (legal culture) adalah sebagai sikap manusia (dalam 

hal ini masyarakat dan penegak hukum) terhadap hukum dan sistem 

hukum itu sendiri. Dalam hal ini penegak hukum seperti polisi, jaksa, 

pengacara, hakim, petugas lembaga pemsyarakatan, dan sebagainya 

karena penegakan hukum sangat tergantung pada mentalitas para 

penegak hukumnya. Budaya hukum dapat dibedakan menjadi dua 

yaitu internal  legal culture (budaya hukum para penegak hukum) dan 

external legal culture (budaya hukum masyarakat pada umumnya). 

Budaya hukum seorang hakim akan berbeda dengan budaya hukum 

masyarakat karena perbedaan eksternal pendidikan, usia, jenis 

kelamin, suku, dan sebagainya dapat mempengaruhi budaya hukum 

seseorang. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum 

masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan 

tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola 

pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, 

tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu 

indikator berfungsinya hukum (Rahayu, 2014:88-89). 

Komponen stuktur hukum dalam ketiga dimensi sistem hukum 

mencakup berbagai institusi (lembaga) yang diciptakan oleh sistem hukum 

tersebut dengan berbagai macam fungsinya untuk mendukung bekerjanya 

sistem hukum tersebut. salah satu diantaranya institusi tersebut adalah 
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peradilan dengan berbagai lengkap perlengkapannya. Mengenai hal ini 

Friedman menulis :  

“structur is the body, the frame work, the longlasting shape of 

system; the way courts of police departments are organized, 

the lines of jurisdication, the table of organization” (struktur 

adalah bodi atau kerangka, bentuk sistem yang bermotif, cara 

pengorganisasian pengaturan departemen kepolisian, garis-

garis yuridiksi, bagan organisasi) 

Usaha penanggulangan kejahatan, selama operasional dapat 

dilakukan melalui sarana penal dan non penal. Menurut Muladi (1995:7) 

penanggulangan kejahatan melalui sarana penal lazimnya secara 

operasional dilakukan melalui langkah-langkah: Perumusan norma-norma 

hukum yang di dalamnya terkandung adanya unsur substantif, kultural, 

dan struktural masyarakat tempat sistem hukum pidana diberlakukan. 

Sistem hukum pidana yang berhasil dirumuskan itu selanutnya secara 

operasional bekerja lewat suatu sistem yang disebut sistem peradilan 

pidana. SistemPeradilan Pidana (criminal justice system) adalah suatu 

istilah yang diperkenalkan dan disebarluaskan oleh The President’s Crime 

Comission di Amerika Serikat. Frank Remington adalah orang pertama 

yang menggagas administrasi peradilan pidana melalui pendekatan sistem 

(system approac).Dalam sejarah pertumbuhannya istilah sistem peradilan 

pidana lahir akibat kekecewaan terhadap mekanisme kerja aparat penegak 

hukum dan institusi penegakan hukum. Khususnya Kepolisian Amerika 

Serikat pada tahun 1960-an. Pada saat itu pendekatan yang digunakan 

dalam penegakan hukum adalah hukum dan ketertiban (law and order 

approach) yang dikenal dengan istilah (law enforcement). Pendekatan 
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hukum dan ketertiban ini dinilai telah mengalami kegagalan dalam angka 

kriminalitas. Dalam perkembangannya, sejak akhir tahun 1960-an di 

Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa lain, sistem peradilan pidana  

menjadi model yang dominan dan telah menjelma sebagai disiplin studi 

sendiri, melainkan masing-masing merupakan unsur penting dan terkait.  

Menurut Romli Atmasasmita, ciri-ciri pendekatan “sistem” dalam 

peradilan pidana adalah:  

(a) Menitikberatkan koordinasi dan sinkronisasi komponen 

peradilanpidana  

(b) Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh 

komponen peradilan pidana 

(c) Efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari 

efisiensi penyelesaian perkara  

(d) Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan “the 

administration of justice” 

Selain itu, sistem peradilan pidana memandang bahwa penanganan 

perkara pidana merupakan kesatuan mata rantai yang dimulai dari 

tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di depan 

sidang peradilan, penjatuhan putusan (vonis) sampai pada pelaksanaan 

putusan hakim. Sistem peradilan pidana tidak hanya merupakan 

kelembagaan penegak hukum, tetapi lebih dari itu adalah kesamaan 

pandang tentang substansi hukum, budaya hukum dan kebijakan penegak 

hukum yang harus terbentuk dalam semua komponen sistem (Utari, 2013: 

9). 
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Secara sederhana sistem peradilan pidana adalah proses yang 

dilakukan oleh negara terhadap orang-orang yang melanggar hukum 

pidana. Proses ini dimulai dari aparat penegak hukum seperti kepolisian, 

kejaksaan dan lembaga pengadilan. Sistem peradilan pidana tidak hanya 

mencakup satu institusi, tetapi berkaitan erat dengan beberapa institusi 

negara. Sehingga pekerjaan aparatur pengak hukum akan berdampak pada 

aparatur penegak hukum lain. Peran aparat penegak hukum dalam sistem 

peradilan pidana adalah terpadu dan tidak dapat dipisahkan.  

Kini istilah sistem peradilan pidana “criminaljustice system” 

menunujkkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan. Dengan 

menggunakan dasar pendekatan sistem uga diartikan sebagai pendekatan 

sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, sebagai suatu 

sistem maka interaksi ketiga dimensi pengakan hukum merupakan 

interkoneksi untuk tercapainya hukum yang baik, adil di masyarakat. 

Penegakan hukum pidana tidak hanya berkosentrasi pada kerja atau 

memperbaiki atau mengamandemen hukum perundang-undangan saja, 

tanpa membenahi struktur hukum yang ada pada hukum pidana nasional. 

Namun perlu adanya keterpaduan antara kinerja aparat penegak hukum 

(legal enforcement), melainkan juga mereformasi sistem hukum.  

2.5.2 Polri Sebagai Penyidik Utama dalam Penegakan Hukum 

 Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-

nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang 

mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai 
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serangkaian penjabaran nilai btahap akhir untuk menciptakan kedamaian 

pergaulan hidup (Soekanto, 1983: 3). 

Masalah penegakan hukum pada umumnya, termasuk di Indonesia 

mencakup tiga hal penting yang harus diperhatikan dan dibenahi, yaitu 

kultur masyarakat tempat dimana nilai-nilai hukum akan ditegakkan, 

struktur para penegak hukumnya dan terakhir substansi hukum yang akan 

ditegakkan. Disampingkan itu untuk mencegah tindakan main hakim 

sendiri kepada masyarakat harus secara kontinyu diberikan penyuluhan 

hukum agar taat hukum walaupun kemungkinan terjadinya tindakan main 

hakim sendiri oleh masyarakat itu juga sebagai dampak dari lemahnya 

penegakan hukum (Hatta, 2009: 32). 

Masalah penegakan hukum akan selalu terjadi sepanjang kehidupan 

manusia itu ada, semakin tumbuh dan berkembang manusia maka masalah 

penegakan hukum pun semakin bermacam-macam yang terjadi. Bicara 

tentang penegakan hukum tentunya tidak bisa lepas dari soal aparat yang 

menempati posisi strategis sebagai penegak hukum yaitu Polisi Jaksa dan 

Hakim yang terbatas pada masalah profesionalitas (Nawawie Arif, 2001: 

34). 

Kepolisian di dalam Undang-undang No. 2 tahun 2002 Pasal 2 yang 

merupakan fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan 

dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, 

dan pelayanan kepada masyarakat.  

Konsep negara hukum, bahwa wewenang pemerintahan berasal dari 

peraturan perundang-undangan, artinya suatu wewenang yang harus 
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bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga di 

dalam suatu Negara Hukum penerapan asas asas Legalitas menjadi salah 

satu prinsip utama yang menjadi dasar utama dalam penyelenggaraan 

pemerintahan terutama bagi Negara-negara hukum yang menganut system 

civil Law (Eropa Kontinental). Dengan demikian setiap penyelenggaraan 

pemerintahan harus memiliki legitimasi yakni suatu kewenangan yang 

diberikan oleh Undang-undang. 

Wewenang kepolisian yang diperoleh secara atributif, yakni 

wewenang yang dirumuskan dalam pasal peraturan undang-undangan 

seperti wewenang kepolisian yang dirumuskan Pasal 30 ayat (4) Undang-

undang Dasar, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, dan 

lain-lain. Berdasarkan wewenang atributif tersebut kemudian dalam 

pelaksanaannya lahir wewenang delegasi dan wewenang mandat, yakni 

pemberian wewenang dari satuan atas kepada satuan bawah (berupa 

mandat), maupun pendelegasian kepada bidang-bidang lain di luar 

struktur. 

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu 

penyelenggara kegiatan pemerintahan di bidang penegakan hukum yang 

melindungi dan mengayomi masyarakat tidaklah memiliki tugas yang 

ringan, karena ruang lingkup tugas kepolisian sangat luas yakni seluruh 

masyarakat, dan perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, 

mengakibatkan adanya perubahan tuntutan pelayanan terhadap masyarakat 

di segala bidang, termasuk pelayanan kepolisian terhadap masyarakat. 

(Mulyadi: 40) 
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Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang kitab 

Undang-undang Hukum acara Pidana (KUHAP) maka wewenang yang 

diberikan Undang-undang ini kepada aparat kepolisian adalah kewenangan 

dalam hal melaksanakan tugas sebagai penyelidik dan penyidik. 

Penyelidikan dalam Pasal 1 butir 5 KUHAP adalah serangkaian 

tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang 

diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya 

dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. 

Tata cara penyelidikan adalah:  

1. Penyelidik dalam melakukan penyelidikan wajib menunjukkan tanda 

pengenalnya. Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau 

pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga 

merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan yang 

diperlukan. Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah 

penyidik, penyelidik wajib segera melakukan tindakan yang 

diperlukan dalam rangka penyelidikan. Terhadap tindakan yang 

dilakukan tersebut diatas, penyelidik wajib membuat berita acara dan 

melaporkannya kepada penyidik sedaerah hukum. Laporan atau 

pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh 

pelapor atau pengadu. Laporan atau pengaduan yang diajukan secara 

lisan harus dicatat oleh penyelidik dan ditandatangani oleh pelapor 

atau pengadu atau penyelidik. Dalam hal pelapor atau pengadu tidak 

dapat menulis, hal itu harus disebutkan sebagai catataan dalam 



50 

 

 

 

laporan atau pengaduan tersebut. Dalam melaksanakan tugas 

penyelidikan, penyelidik wajib menunjukkan tanda pengenalnya.  

2. Penyelidik dikoordinasi, diawasi, dan diberi, petunjuk oleh penyidik. 

Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyelidik dikoordinasi, 

diawasi, dan diberi petunjuk oleh penyidik pejabat polisi negara 

Republik Indonesia. (Taufik Makarao, Suharsil, 2010: 24-25) 

Dapat dikatakan bahwa penyelidik adalah polisi terdepan atau paling 

utama yang ditugaskan untuk melakukan tugas mengungkapkan suatu 

tindak pidana, dalam KUHAP tidak ditentukan pangkat dari polisi yang 

bertugas melakukan penyelidikan. Tetapi dari ketentuan di atas dan 

ketentuan Peraturab Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Pasal 2, kita dapat 

mengambil patokan bahwa penyelidik adalah polisi yang berpangkat di 

bawah pembantu letnan dua, atau jika di suatu tempat tidak ada pejabat 

penyidik berpangkat pembantu letnan dua melainkan hanya berpangkat 

bintara, maka penyelidik adalah berpangkat di bawah bintara. 

KUHAP dalam ketentuan umum, Pasal 1 ayat (1) penyidik adalah 

pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil 

terteentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk 

melakukan penyidikan. Dan kemudian menjelaskan bahwa penyidikan 

adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang 

diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti 

yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan dilakukan 

setelah adanya tahap penyelidikan terlebih dahulu yaitu serangkaian 

tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang 
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diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya 

dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang. 

Ini berarti semua pegawai kepolisian negara tanpa kecuali telah 

dilibatkan di dalam tugas-tugas penyelidikan, yang pada hakikatnya 

merupakan salah satu bidang tugas dari sekian banyak tugas-tugas yang 

ditentukan di dalam undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum 

Acara Pidana, yang ada hubungannya yang erat dengan tugas-tugas yang 

lain, yakni sebagai satu keseluruhan upaya para penegak hukum untuk 

membuat seseorang pelaku dari suatu tindak pidana itu harus 

mempertanggung jawabkan perilakunya menurut hukum pidana di depan 

hakim (Lamintang, 2010: 47). 

Agar mereka dapat melaksanakan tugas-tugas penyelidikan seperti 

yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang, sudah barang tentu 

perlu benar-benar memahami tentang dasar-dasar pemikiran dari 

pembentuk undang-undang mengenai pembentukan dari Undang-undang 

Hukum Acara Pidana yang harus mereka tegakkan, seperti asas-asas yang 

dimiliki oleh hukum acara pidana itu sendiri, kewajiban dan wewenang 

yang mereka punyai, batas-batas dari penggunaan wewenang yang mereka 

punyai, dan batas-batas dari penggunaan wewenang yang mereka miliki. 

Penyidikan perkara dilakukan oleh pejabat-pejabat kepolisian tertentu 

sebagaimana diatur dalam Pasal 6 KUHAP bahwa Penyidik adalah :  

a. Pejabat polisi Negara Republik Indonesia;  

b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus 

oleh Undang-Undang. 
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Bedasarkan Pasal 2 PP No. 27 tahun 1983 pelaksanaan Kitab 

Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menentukan syarat 

kepangkatan dan pengangkatan penyidik yaitu :  

a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-

kurangnya berpangkat pembantu Brigadir Dua Polisi  

b. Pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu yang sekurang-kurangnya 

berpangkat pengatur muda tingkat I (golongan II/b) atau yang 

disamakan dengan itu.  

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf b 

KUHAP, diangkat oleh menteri atas usul dari departemen yang 

membawahi pegawai negri sipil tersebut, menteri sebelum melakukan 

pengangkatan terlebih dahulu mendengarkan pertimbangan Jaksa Agung 

dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.   

Istilah penyidikan sinonim dengan pengusutan, merupakan 

terjemahan dari istilah Belanda Osporing atau dalam bahasa inggrisnya 

Investigation. (Prakoso, 1987: 5) Penyidik berasal dari kata sidik, yang 

berarti terang dan bekas. Maksudnya penyidikan membuat terang atau 

jelas dan penyidikan berarti mencari bekas-bekas kejahatan. Bertolak dari 

kedua kata terang dan bekas arti kata sidik itu, maka penyidikan artinya 

membuat terang kejahatan (Soesilo, 1996: 17).  

Jika ditinjau dari sistem hukum acara sebelum Kitab Undang-undang 

Hukum Acara Pidana, yang dimaksud dengan penyidikan adalah 

merupakan aksi atau tindakan pertama dari penegak hukum yang diberi 
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wewenang untuk itu, yang dilakukan setelah diketahui olehnya akan 

terjadi atau diduga terjadinya suatu tindak pidana (Prakoso, 1987: 8). 

Tidak dapat dielakkan, betapa pentingnya peran penegak hukum 

sebagai pagar penjaga yang mencegah dan memberantas segala bentuk 

penyelewengan atau tingkah laku menyimpang, baik di pemerintahan 

maupun dalam kehidupan masyarakat dan bangsa kita. Tetapi dari 

pengalaman dan pengamatan yang ada, sangatlah berlebihan kalau 

longgarnya simpul moral itu hanya bersumber dan terbatas pada penegak 

hukum. Begitu pula anggapan seolah-olah segala sesuatu akan menjadi 

baik apabila penegak hukum telah baik (So’an, 2004: 13). 

Penyidik tidak boleh melakukan penyidikan, penahanan, ataupun 

penyitaan seperti yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara 

Pidana, yakni apabila ia tidak ingin disebut telah melakukan tindakan-

tindakan yang bersifat melawan hukum.  

Tidak dapat disangkal lagi kebenarannya bahwa perbuatan-perbuatan 

menyelidik, menyidik, dan menuntut menurut hukum pidana bersifat 

hukum publik. Ini berarti untuk menyelidik dan menyidik seseorang yang 

disangka telah melakukan sesuatu tindak pidana, para penyelidik dan 

penyidik pada dasarnya dapat melaksanakan kewajiban mereka dengan 

tidak digantungkan pada adanya suatu laporan atau suatu permintaan dari 

seseorang yang telah merasa dirugikan oleh sesuatu tindak pidana yang 

telah dilakukan oleh orang lain. 

Penyelidikan merupakan tindakan, bukanlah suatu tindakan atau 

fungsi yang berdiri sendiri, terpisah dari fungsi penyidikan. Penyelidikan 
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merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari fungsi penyidikan. 

Penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub fungsi 

penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa 

penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, 

pemanggilan, tindakan pemeriksaan dan penyerahan berkas kepada 

penuntut umum. 

Berdasarkan kewenangan tersebut dan untuk membantu 

memperlancar proses penyidikan maka seorang aparat kepolisian juga 

berwenang untuk melakukan: 

a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan; 

b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian 

perkara untuk kepentingan penyidikan;  

c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka 

penyidikan;  

d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta 

memeriksa tanda pengenal diri;  

e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;  

f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka 

atau saksi;  

g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya 

dengan pemeriksaan perkara;   

h. Mengadakan penghentian penyidikan;   

i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;  
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j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi 

yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan 

mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang 

yang disangka melakukan tindak pidana;  

k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai 

negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri 

sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;dan   

l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik 

simpulan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika yang 

Dilakukan oleh Anak di Polres Semarang telah sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia., antara lain sebagai berikut : 

a. Jangka waktu penahanan terhadap anak hanya berlaku paling lama 7 

(tujuh) hari dan dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama 

8 (delapan) hari. 

b. Penyidikan terhadap pelaku tindak pidana anak dilakukan oleh 

penyidik anak. 

c. Dalam melakukan penyidikan, penyidik wajib meminta pertimbangan 

dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS). 

d. Proses penyidikan terhadap perkara anak nakal wajib dirahasiakan. 

e. Penyidik wajib memeriksa tersangka anak dalam suasana 

kekeluargaan. 

f. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka anak penyidik tidak 

memakai pakaian dinas. 

g. Tempat tahanan anak dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa. 

h. Penyidik wajib mengupayakan diversi. 
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2. Unsur-unsur yang digunakan penyidik dalam pelaksanaan penyidikan 

sebagai dasar penerapan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana 

narkoba adalah sebagai berikut:  

a. Unsur “Barang Siapa dan/atau Setiap Orang” 

b. Unsur “Dengan tanpa hak melawan hukum” 

c. Unsur “Memiliki, menyimpan, dan atau membawa Psikotropika” 

d. Unsur “memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau 

alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan 

keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”  

e. Unsur “memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau 

alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar” 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil dari pembahasan dan penelitian diatas, penulis 

memberikan saran, yaitu: 

1. Hendaknya pelaksanaan diversi maupun diskresi di tingkat penyidikan 

agar lebih ditekankan lagi perwujudannya sebagai upaya terwujudnya 

keadilan restorative bagi anak yang melakukan tindak pidana, mengingat 

anak adalah generasi penerus bangsa. 

2. Penerapan sanksi terhadap anak nakal agar lebih dipertegas lagi dengan 

tetap memperhatikan aspek-aspek psikologis dan sosiologis anak berupa 

sanksi tindakan-tindakan yang dapat  membuat jera sehingga anak tidak 

mengulangi perbuatannya. 



102 

 

DAFTAR PUSTAKA 

1. Sumber Buku: 

Arief, Barda Nawawi. 2008. Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Prenada 

Media Group 

Chazawi, Adami. 2002. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1. Jakarta; Raja 

Grafindo persada 

Dirdjosisworo, Soedjono. 1990. Hukum tentang Narkotika di 

Indonesia.Bandung: Karya Nusantara 

Kaligis, O.C. 2002. Narkoba dan Peradilannya di Indonesia (Reformasi 

hukum Pidana melalui Perundangan dan Peradilan). Bandung: 

Alumni  

Lamintang, P.A.F. 2010. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Bandung: Grafika 

Makarao, Moh. Taufik. 2003. Tindak Pidana Narkotika. Jakarta: Ghalia 

Indonesia 

Marlina. 2012. Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep 

Restorative Justice. Bandung: Refika Aditama 

Moleong, Lexy J. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT 

Remaja Rosdakarya 

Muladi. 1995. Kapita Selekta Hukum Pidana. Semarang: Badan Penerbit 

Mulyadi, Lilik. 2014. Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia. 

Bandung: PT.Alumni 

Nashriana. 2011.  Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia. 

Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 

Pramukti, Angger Sigit dan Primaharsy, Fuady. 2015. Sistem Peradilan 

Pidana Anak. Yogyakarta: Pustaka Yustisia 

Rahardjo, Satjipto. 2009. Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis. 

Yogyakarta: Genta Publishing 

Rasdi. 2011. Kebijakan Formulasi Pidana Pengawasan dalam Hukum Pidana 

Anak di Indonesia. Semarang: UNNES PRESS 

Sasangka, Hari. 2003. Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana. 

Jakarta: Sinar Grafika 

Simongkir.1962. Pelajaran Hukum Indonesia. Jakarta: Gunung Agung 

Soetodjo, Wagiati. 2006. Hukum Pidana Anak. Bandung: Refika Aditama 



103 

 

 

 

Sudarto. 2003. Hukum Pidana I. Semarang: UNDIP 

Supramono, Gatot. 2012. Hukum Narkoba Indonesia. Jakarta: Djambatan 

Wadong, Maulana Hasan. 2000. Advokasi dan Hukum perlindungan Anak. 

Jakarta: Gramedia Wina Sarana 

Zaman Joenoes, Nanizar. 1984. Masalah Penyalahgunaan Obat. Surabaya: 

Intelektual Club 

2. Artikel/Skripsi/Tesis/Jurnal 

Fatkhurrosad, Ahmad. 2015. Upaya Penyidik dalam Menangani Kasus Tindak 

Pidana Narkotika.Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga: Fakultas 

Hukum 

Hariantika, Dewi Rakhma. 2016. “Proses Pemusnahan Barang Bukti Narkoba 

Sebelum Putusan Hakim di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang”. 

Diponegoro Law Journal Vol.5, No.4 Universitas Diponegoro: 

Fakultas Hukum 

Kurniawati, Ainur Rizqi. 2010. Penggalian Keterangan oleh Penyidik dalam 

Tindak Pidana Narkoba. UPN Veteran: Fakultas Hukum 

Marsessa, Pinasalo. 2013. Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak 

Pidana Pencabulan Terhadap Anak. Universitas Andalas: Fakultas 

Hukum 

Pangaribuan, Samuel. 2013. “Penjatuhan Sanksi Terhadap Anak Pelaku 

Tindak Pidana Terorisme”. USU Law Journal Vol.2, No.1 Universitas 

Sumatra Utara: Fakultas Hukum 

3. Perundang-undangan:  

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 

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

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika 

 



104 

 

 

 

4. Pustaka Online: 

http://www.parenting.co.id/article/usia.sekolah/alasan.menjajal.narkoba/001/0

04/113 Alasan Menjajal Narkoba, diakses tanggal 03 Oktober 2016 

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt53f55d0f46878/hal-hal-penting-

yang-diatur-dalam-uu-sistem-peradilan-anak, diakses pada tanggal 05 

Oktober 2016 

https://slissety.wordpress.com/tindak-pidana-khusus, diakses pada tanggal 05 

Oktober 2016 

http://aligeno.blogspot.co.id/2012/07/pengeledahan-dan-penyitaan.html, 

diakses pada tanggal  28 September 2017 

 

 

 

 

  

http://www.parenting.co.id/article/usia.sekolah/alasan.menjajal.narkoba/001/004/113
http://www.parenting.co.id/article/usia.sekolah/alasan.menjajal.narkoba/001/004/113
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt53f55d0f46878/hal-hal-penting-yang-diatur-dalam-uu-sistem-peradilan-anak
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt53f55d0f46878/hal-hal-penting-yang-diatur-dalam-uu-sistem-peradilan-anak
https://slissety.wordpress.com/tindak-pidana-khusus
http://aligeno.blogspot.co.id/2012/07/pengeledahan-dan-penyitaan.html



