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Abstrak 

Maraknya peredaran narkotika yang melibatkan anak sebagai kurir narkotika 

merupakan permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian serius baik dari 

pemerintah, penegak hukum dan masyarakat.  Anak yang melakukan tindak pidana 

harus tetap memperoleh perlindungan hukum demi kepentingan terbaik bagi anak. 

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban 

pidana terhadap anak sebagai kurir narkotika dan bagaimana bentuk perlindungan 

hukumnya terhadap anak sebagai kurir narkotika.  Penulisan ini dilakukan dengan 

metode yuridis normatif. 

Dari penulisan ini menunjukkan bahwa anak yang melakukan tindak pidana narkotika 

khususnya sebagai kurir narkotika, dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2009 tentang Narkotika dengan tidak mengesampingkan ketentuan khusus 

yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sitem Peradilan 

Pidana Anak. 

Pengurangan pidana penjara yang dilakukan Pengadilan Negeri Denpasar merupakan 

salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap Terdakwa Anak, mengingat 

Terdakwa Anak merupakan anak di bawah umur yang secara psykologis masih labil 

yang perlu mendapatkan pengawasan dan bimbingan konseling agar tidak 

mengulangi perbuatannya, dan  perlu mendapat keringanan hukuman guna 

memberikan perlindungan atas hak-haknya. 

 

 

Kata Kunci : Tindak Pidana Narkotika,  Anak sebagai Kurir Narkotika, dan Sanksi 

Pidana. 
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I.  PENDAHULUAN 

 

 

Anak mempunyai peranan 

yang penting di dalam kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara, karena 

kedudukannya sebagai calon pengganti 

atau penerus bangsa. Oleh karena itu 

anak mempunyai potensi untuk 

berperan secara aktif menjaga 

kelestarian kehidupan bangsa yang 



luhur, yang dasar-dasarnya telah 

diletakkan generasi sebelumnya, guna 

mewujudkan tujuan pembentukan 

suatu pemerintah yang melindungi 

bangsanya. Sebagai pelaksana penerus 

cita-cita bangsa, anak mempunyai 

kewajiban yang mulia dan tanggung 

jawab yang berat demi terwujudnya 

tujuan negara Republik Indonesia. 

Penyalahgunaan narkotika oleh 

anak saat ini menjadi perhatian banyak 

orang dan terus menerus dibicarakan 

dan dipublikasikan. Bahkan, masalah 

penyalahgunaan narkotika menjadi 

perhatian berbagai kalangan. Hampir 

semuanya mengingatkan sekaligus 

menginginkan agar masyarakat 

Indonesia. 

Masalah penyalahgunaan 

narkotika di Indonesia sekarang ini 

dirasakan pada keadaan yang 

mengkhawatirkan. Sebagai negara 

kepulauan yang mempunyai letak 

strategis, baik ditinjau dari segi 

ekonomi, sosial, dan politik dalam 

dunia internasional, Indonesia telah 

ikut berpatisipasi menanggulangi 

kejahatan penyalahgunaan narkotika, 

yaitu dengan diundang-undangkannya 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2009 tentang Narkotika.1 

Narkotika adalah zat atau obat 

yang berasal dari tanaman atau bukan 

tanaman, baik sintetis maupun semi 

sintetis yang dapat menyebabkan 

penurunan atau perubahan kesadaran, 

hilangnya rasa nyeri dan dapat 

menimbulkan ketergantungan 

(Undang-Undang No. 35 tahun 2009). 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2009 tentang Narkotika telah mengatur 

tentang ketentuan pidana bagi siapa 

saja yang dapat dikenakan pidana 

beserta denda yang harus ditanggung 

                                                             
1 . Mardani, Penyalahgunaan Narkoba dalam 

Perpektif Hukum Islam dan Hukum Pidana, 
Rajawali Pers Jakarta, 2009, h.9 



oleh penyalahguna narkotika atau 

dapat disebut sebagai pelaku tindak 

pidana narkotika. Dalam undang-

undang narkotika itu sendiri tidak 

membedakan secara khusus antara 

pelaku tindak pidana narkotika.  Baik 

pelaku yang menyuruh lakukan, yang 

turut serta melakukan dan penganjur 

maupun pembantu dapat disebut 

sebagai pelaku tindak pidana.  

Keterlibatan anak dalam tindak 

pidana narkotika yang menjadi kurir 

narkotika merupakan suatu rangkaian 

permufakatan jahat dalam 

menjalankan peredaran narkotika 

secara illegal, tetapi dalam kapasitas 

kategori anak yang menjadi kurir, ini 

merupakan satu hal yang begitu 

memprihatinkan dimana anak tersebut 

telah berhadapan dengan hukum dan 

tergolong telah melakukan tindak 

pidana narkotika. 

Namun kemampuan anak 

yang masih terbatas dan tidak 

sesempurna orang dewasa harus 

diperhatikan oleh aparat penegak 

hukum dalam menerapkan pemidanaan 

bagi anak pelaku tindak pidana 

narkotika, dikeluarkannya Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 

sebagaimana pengganti dari Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang 

Pengadilan Anak akan memberikan 

penerapan pemidanaan yang lebih 

bersifat membina dan melindungi 

terhadap anak pelaku tindak pidana.  

II. RUMUSAN MASALAH 

Berdasar pada latar belakang 

permasalahan diatas, rumusan 

masalah yang timbul adalah : 

1.  Apa bentuk pertanggungjawaban 

pidana terhadap anak sebagai kurir 



narkotika  dalam perkara  No. 

14/Pid.Sus Anak/2015/PN. Dps? 

2.  Apa bentuk perlindungan hukum       

terhadap anak sebagai kurir 

narkotika dalam perkara  No. 

14/Pid.Sus Anak/2015/PN. Dps? 

 

III. PEMBAHASAN 

3.1 Bentuk Pertanggungjawaban 

Pidana Terhadap Anak Sebagai 

Kurir Narkotika Menurut 

Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2009 tentang Narkotika 

dan Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak. 

Pertanggungjawaban Pidana Anak 

Sebagai Kurir Narkotika  adalah 

kewajiban untuk menanggung suatu 

perbuatan yang melanggar tindak 

pidana yang dilakukan oleh anak 

sebagai seseorang yang diutus untuk 

menyampaikan narkotika.2 

Tindak Pidana Narkotika diatur 

dalam Bab XV Pasal 111 sampai 

dengan Pasal 148 Undang-Undang 

No. 35 tahun 2009 yang merupakan 

ketentuan khusus, walaupun tidak 

disebutkan dengan tegas dalam 

Undang-Undang Narkotika bahwa 

tindak pidana yang diatur di dalamnya 

adalah tindak kejahatan, akan tetapi 

tidak perlu disangksikan lagi bahwa 

semua tindak pidana di dalam undang-

undang tersebut merupakan kejahatan. 

Alasannya, kalau narkotika hanya 

untuk pengobatan dan kepentingan 

ilmu pengetahuan, maka apabila ada 

perbuatan diluar kepentingan-

kepentingan tersebut sudah merupakan 

kejahatan mengingat besarnya akibat 

yang ditimbulkan dari pemakaian 

                                                             
2 Soesiloprojo, Kamus Lengkap Hukum 

(internasional-Indonesia), Wipress, Jakarta, 
2007, h. 476 



narkotika secara tidak sah sangat 

membahayakan bagi jiwa manusia. 3 

Di dalam Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2009   tentang 

Narkotika, menjelaskan secara umum 

tentang sanksi pidana bagi perantara 

(kurir) narkotika akan tetapi tidak 

mengatur secara khusus mengenai 

sanksi pidana bagi anak yang menjadi 

kurir narkotika. Namun pada dasarnya 

pelaku peredaran narkotika yang 

menyangkut anak sebagai kurir 

narkotika tetap dijerat dengan pasal-

pasal sebagaimana yang diatur dalam 

Undang-Undang Narkotika tetapi 

dengan tidak mengesampingkan 

ketentuan khusus yang diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak.4 

                                                             
3 Supramono, G. 2001. Hukum Narkotika 

Indonesia.Djambatan, Jakarta.  H. 135 
4 Hasudungan Ricardo S, Anak Menjadi Kurir 

dalam Hubungannya Dengan Perdagangan 
Narkotika dan Psikotropika di Kota 

Penyalahgunaan Narkotika 

yang berkaitan dengan Perkara 

Pengadilan Negeri Denpasar, didakwa 

dengan dakwaan alternatif yaitu 

dengan dakwaan Pasal 112 ayat (2) 

atau pasal 115 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika.  Dalam dakwaan 

alternatif secara hukum memberikan 

pilihan kepada hakim untuk dapat 

langsung membuktikan dakwaan yang 

mana yang dianggap paling tepat 

berdasarkan fakta hukum. 

Pasal 112 ayat (2) Undang - 

Undang Nomor 35 Tahun 2009 

Tentang Narkotika dijelaskan, 

walaupun terdakwa anak telah 

memberikan kesaksian bahwa dirinya 

adalah seorang perantara dalam 

transaksi narkotika namun pada saat 

                                                                                
Pontianak Ditinjau Dari Sudut Kriminologi 
(Studi Kasus Di Poltesta Pontianak Kota), 
Jurnal Fakultas Hukum, Univ. Tanjungpura, 
2013 

 



penangkapan polisi, barang bukti 

tersebut dalam keadaan tersimpan dan 

tidak sedang dalam proses pemindahan 

kepada pembelinya, maka ketentuan 

dalam Pasal 112 ayat (2) dalam 

Undang-UndangmNomor 35 tahun 

2009 dapat dibuktikan dikarenakan, 

Terdakwa Perantara narkotika dalam 

persidanganya ada dua unsur penting 

yang harus dibuktikan atas 

dakwaan penguasaan suatu narkotika 

berdasarkan Pasal 112  Undang-

Undang Nomor 35 tentang  Narkotika. 

Yaitu harus terpenuhinya unsur 

‘kekuasaan atas suatu benda’, dan 

‘adanya kemauan untuk memiliki 

benda itu’. Bila si tersangka atau 

terdakwa tidak mengetahui bagaimana 

ia sampai kedapatan membawa 

narkotika dan apalagi tidak 

menghendaki untuk memiliki benda 

itu, maka rumusan Pasal 112 Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika menjadi tidak 

terbukti. Dikarenakan terdakwa anak 

mengetahui dan menghendaki untuk 

memiliki benda itu (narkotika) sesuai 

dengan fakta persidangan maka 

rumusan Pasal 112 Undang-Undang 

Nomor 35 tentang Narkotika menjadi  

terbukti, dengan demikian 

menjelaskan bahwa perantara tidak 

selalu dikenakan pasal dengan 

ketentuan perantara.  

Undang-Undang No. 11 Tahun 

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak mengatur segala unsur peradilan 

pidana anak yang terkait dalam 

penanganan kasus-kasus yang 

bermasalah dengan hukum, tujuan dari 

undang-undang ini agar dapat 

terwujudnya peradilan yang benar-

benar menjamin kepentingan terbaik 



terhadap anak yang berhadapan 

dengan hukum.5 

Menurut Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak, menjelaskan 

bahwa seorang pelaku tindak pidana 

anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, 

yaitu sanksi tindakan, bagi pelaku 

tindak pidana yang berumur di bawah 

14 tahun (Pasal 69 ayat (2)  Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2012) 

dan Pidana, bagi pelaku tindak pidana 

yang berumur 15 tahun ke atas. 

Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak secara tegas mengatur  

tentang  Keadilan  Restoratif  dan  

Diversi   yang diharapkan mampu 

mewujudkan peradilan yang mampu 

menjamin perlindungan kepentingan 

                                                             
5 Shulton  Habib A, Status Hukum dan HAM 

dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di 

Indonesia, Jurnal Fakultas Syari’ah, Univ. 

IAIM NU, Lampung, 2015 
 

terbaik terhadap anak yang 

berhadapan dengan hukum.6  Pasal 1 

angka 7 disebutkan Diversi adalah 

pengalihan penyelesaian Perkara 

Anak dari proses peradilan pidana 

diluar peradilan pidana. Karena 

fungsi dari Diversi adalah agar anak 

yang berhadapan dengan hukum tidak 

terstigmatisasi akibat proses peradilan 

yang harus dijalaninya. Penerapan 

Diversi diberikan kepada para 

penegak hukum (polisi, jaksa dan 

hakim) dalam menangani perkara 

pelangaran hukum yang melibatkan 

anak tanpa menggunakan peradilan 

formal yang dimaksudkan untuk 

mengurangi dampak negatif dari 

proses peradilan .7 

                                                             
6 www.mahkamahagung.go.id. Keadilan 

Restoratif sebagai tujuan Pelaksanaan 

Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana 

Anak. 9 Peb 2016 

 
7 Pn_bangil.go.id, Penerapan Diversi Dalam 
Persidangan Anak, 3 November 2014. 

http://www.mahkamahagung.go.id/


3.2 Perlindungan Hukum Terhadap 

Anak Sebagai Kurir Narkotika 

Menurut Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak 

dan Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2014 tentang 

Perlindungan Anak. 

Perlindungan hukum terhadap 

anak diharapkan mampu melindungi 

hak-haknya untuk menghindari 

penanganan yang salah selama proses 

peradilan pidana berlangsung.  

Ketentuan hukum mengenai anak-

anak, khususnya bagi anak yang 

melakukan tindak pidana diatur  dalam 

Undang-Undang Nomor 11 tahun 

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak, dimana penerapan pemidanaan 

lebih bersifat membina dan 

melindungi terhadap anak, 

dibandingkan dengan undang-undang 

sebelumnya karena di dalam undang-

undang ini telah mengatur pembedaan 

perlakuan di dalam hukum acara 

maupun ancaman pidananya. 

Pembedaan perlakuan dan ancaman 

yang diatur dalam undang-undang ini 

dimaksudkan untuk lebih memberikan 

perlindungan dan pengayoman 

terhadap anak dalam menyongsong 

masa depannya yang masih panjang 8 

Undang-Undang Nomor 35 

tahun 2014 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 tentang Perlindungan Anak, 

mengatur Perlindungan Khusus bagi 

Anak yang berhadapan dengan hukum 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 

ayat (2) huruf b.  Perlindungan Khusus 

ini merupakan perlindungan terhadap 

hak-hak anak yang harus dilindungi 

seperti yang dijelaskan pada pasal 

59A. 

                                                             
8 ibid, h.8  



Kejahatan Narkotika adalah 

kejahatan tanpa korban dan 

berdasarkan Undang-Undang 

Perlindungan Anak, maka anak yang 

terlibat dalam kejahatan narkotika 

haruslah dianggap sebagai korban dan 

bukan pelaku karena ketidaktahuannya 

dan tidak adanya pembinaan dari 

orang tua maupun pemerintah dalam 

hal akibat hukum dari penyalahgunaan 

narkotika. 

3.3 Dasar Pertimbangan Hakim 

Dalam Menjatuhkan Pidana 

Penjara Terhadap Anak Sebagai 

Kurir Narkotika. 

  Terdakwa anak  telah 

melanggar pasal 112 ayat (2) 

Undang_undang Nomor 35 Tahun 

2009 tentang Narkotika yang 

ancaman pidananya minimal 5 

(lima) tahun dan maksimal 20 (dua 

puluh) tahun.  Dan perbuatan 

terdakwa anak tidak mendukung 

program pemerintah dalam 

memberantas peredaran narkotika. 

   

3.4 Dasar Pertimbangan Hakim 

Dalam Menjatuhkan Pidana 

Penjara Terhadap Anak Sebagai 

Kurir Narkotika. 

  Terdakwa anak masih dibawah 

umur sehingga masih perlu 

mendapatkan perlindungan atas 

hak-haknya, secara psikologis 

terdakwa anak masih perlu 

mendapatkan bimbingan konseling 

agar tidak mengulangi 

perbuatannya, selain itu karena 

terdakwa anak bersikap sopan 

selama persidangan,belum pernah 

dihukum, mengakui dan menyesali 

perbuatannya dan adanya saksi A 

de charge yang meringankan 

terdakwa anak. 

3.5 Analisis Putusan 



Putusan  Nomor : 14 

/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Dps. 

Terdakwa Anak dinyatakan secara sah   

dan meyakinkan bersalah melakukan 

tindak Pidana Narkotika. Karena tanpa 

hak menyimpan, menguasai dan 

menyediakan Narkotika golongan I  

bukan tanaman yang beratnya 

melebihi 5 (lima) gram. Melanggar 

ketentuan dalam Pasal 112 ayat (2) 

dalam Undang-UndangmNomor 35 

tahun 2009 dan menjatuhkan pidana 

terhadap Terdakwa Anak, dengan 

pidana penjara selama 3 (tiga) tahun di 

Lembaga Pembinaan Khusus Anak. 

Dan pelatihan kerja selama 4(empat) 

bulan di Yayasan Generasi Biasa 

Tabanan-Bali. 

Pidana penjara yang dijatuhkan 

oleh hakim terhadap Terdakwa Anak 

adalah untuk menegakkan hukum 

didalam masyarakat karena perbuatan 

terdakwa melanggar pasal 112 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 35 tahun 

2009 tentang Narkotika yang unsur-

unsurnya dapat dibuktikan 

dipengadilan dan perbuatan terdakwa 

dinilai tidak mendukung program 

pemerintah dalam memberantas 

peredaran narkotika. Pidana penjara 

dijatuhkan terhadap Terdakwa anak 

karena Terdakwa Anak dianggap 

mampu mempertanggungjawabkan 

perbuatannya jika dilihat usia dari 

Terdakwa Anak yang pada saat 

penangkapan adalah 17 (tujuh belas) 

tahun dimana dalam Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak dinyatakan 

dalam Pasal 32 ayat (2) bahwa 

penahanan terhadap anak hanya dapat 

dilakukan jika anak telah berusia 14 

(empat belas) tahun atau lebih dan 

diduga melakukan tindak pidana 

dengan ancaman penjara 7 (tujuh) 

tahun atau lebih.   



Diversi merupakan   salah   

satu upaya perlindungan  hukum  

terhadap  anak yang bermasalah 

dengan hukum sebagi bentuk 

terealisasinya Keadilan Restoratif 

dalam melindungi hak-hak anak.  

Dalam perkara Pengadilan Denpasar 

ini membuktikan bahwa diversi tidak 

dapat diupayakan karena ancaman 

pidana yang didakwakan pada 

Terdakwa Anak adalah Pasal 112 ayat 

(2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 

2009 tentang Narkotika yang ancaman 

pidananya minimal 5 (lima) tahun dan 

maksimal 20 (dua puluhj) tahun.  Jika  

merujuk pada Pasal 81 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2012 tentang Sistem Peradilan Pidan 

Anak dijelaskan bahwa pidana penjara 

yang dapat dijatuhkan kepada anak 

paling lama 1/2 (satu perdua) dari 

maksimum ancaman pidana orang 

dewasa, maka pidana yang dapat 

dijatuhkan pada Terdakwa Anak 

maksimal 10 (sepuluh) tahun.  

Sedangkan dalam Paasal 7 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2012 tentang Sitem Peradilan Pidan 

Anak dijelaskan bahwa diversi hanya 

dapat dilaksanakan dalam hal tindak 

pidana yang dilakukan diancam 

dengan pidana penjara dibawah 7 

(tujuh) tahun.  Maka atas dasar 

penjelasan tersebut diversi tidak dapat 

dilaksanakan oleh penegak hukum. 

Pengurangan pidana penjara 

yang dilakukan Pengadilan Negeri 

Denpasar merupakan salah satu bentuk 

perlindungan hukum terhadap 

Terdakwa anak, mengingat Terdakwa 

Anak merupakan anak di bawah umur 

yang secara psykologis masih labil 

yang perlu mendapatkan pengawasan 

dan bimbingan konseling agar tidak 

mengulangi perbuatannya, dan  perlu 

mendapat keringanan hukuman guna 



memberikan perlindungan atas hak-

haknya. Dan pidana penjara yang 

dijatuhkan tidak semata-mata sebagai 

hukuman pidana, tapi untuk 

memberikan efek jera agar Terdakwa 

anak tidak melakukan pelanggaran 

hukum. 

Perkara Pengadilan Negeri 

Denpasar juga menjatuhkan sanksi 

pelatihan kerja selama 4 (empat) bulan 

di Yayasan Generasi Biasa Indonesia  

kepada Terdakwa Anak.  Bentuk 

pelatihan kerja merupakan cara 

mendidik anak untuk bisa lebih 

mandiri, diharapkan berakirnya pidana 

penjara dan anak kembali 

kemasyarakat telah memiliki bekal 

ketrampilan diharapkan tidak tergiur 

lagi untuk berprofesi sebagai kurir 

narkotika lagi. Karena tujuan dari 

Undang-Undang Sistem Peradilan 

Pidana Anak hanya semata-mata 

mengutamakan kesejahteraan anak.  

Undang-Undang Sistem 

Peradilan Pidana Anak menentukan 

bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak 

dilaksanakan berdasarkan asas 

perlindungan; keadilan; 

nondiskriminasi; kepentingan terbaik 

bagi anak; penghargaan terhadap 

pendapat anak; kelangsungan hidup 

dan tumbuh kembang Anak; 

pembinaan dan bimbingan Anak; 

proporsional;perampasan kemerdekaan 

dan pemidanaan sebagai upaya 

terakhir; dan penghindaran 

pembalasan. Dengan tidak dapat 

dilaksanakannya upaya diversi 

merupakan awal dari perampasan akan 

hak-hak anak karena anak dihadapkan 

pada proses peradilan yang berakhir 

dengan pemenjaraan. 

IV. PENUTUP 

Kesimpulan 



1.  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2009   tentang Narkotika, 

menjelaskan secara umum tentang 

sanksi pidana bagi perantara (kurir) 

narkotika akan tetapi tidak 

mengatur secara khusus mengenai 

sanksi pidana bagi anak yang 

menjadi kurir narkotika. Namun 

pada dasarnya pelaku peredaran 

narkotika yang menyangkut anak 

sebagai kurir narkotika tetap dijerat 

dengan pasal-pasal sebagaimana 

yang diatur dalam Undang-Undang 

Narkotika tetapi dengan tidak 

mengesampingkan ketentuan 

khusus yang diatur dalam Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak. 

2. Perlindungan hukum bagi anak yang 

melanggar tindak pidana 

diharapkan mampu melindungi hak-

hak anak. Keadilan Restoratif 

sebagai tujuan dalam melaksanakan  

Diversi  dalam Sistem Peradilan 

Pidana Anak dimaksudkan mampu 

menjauhkan anak dari proses 

peradilan sehingga dapat 

menghindari stigma terhadap anak 

yang berhadapan dengan hukum 

dan si anak dapat kembali ke 

lingkungan sosialnya secara wajar. 

Karena kejahatan Narkotika adalah 

kejahatan tanpa korban, maka anak 

yang terlibat dalam kejahatan 

narkotika haruslah dianggap 

sebagai korban. 

4.2 Saran 

1. Pidana penjara bukanlah solusi yang 

dapat menyelesaikan perkara 

terhadap anak yang bermasalah 

dengan hukum karena pidana 

penjara lebih membawa pengaruh 

buruk terhadap psikologis, satus  

sosial anak dan pengaruh buruk 



lainnya.  Peringatasn keras sampai 

sanksi sosial seperti pembinaan 

sosial, kerja sosial  dan sebagainya 

lebih baik diberlakukan bagi anak 

yang bermasalah dengan hukum 

karena sanksi tersebut lebih kepada 

membina  dan melindungi hak-hak 

anak. 

2. Diversi hanya dapat dilaksanakan 

untuk tindak tidana yang ancaman 

pidana penjaranya dibawah 7 

(tujuh) tahun.  Proses diversi sudah 

semestinya tidak terkungkung pada 

batasan ancaman pidana penjara 

dibawah 7 (tujuh ) tahun. Karena 

pada  prinsipnya   sesuai dengan 

prinsip-prinsip Hukum 

Internasional, dimana diversi 

haruslah lebih mengutamakan 

kepentingan terbaik bagi anak demi 

tercapainya Keadilan Restoratif 

bagi anak. 
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