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Ringkasan 
Sindikat peyelundupan narkotika yang masuk ke Indonesia menggunakan berbagai 
macam cara diantaranya modus memanfaatkan anak-anak dibawah umur sebagai 
kurir narkoba. Jaringan narkotika internasional memiliki modus baru, yakni 
melibatkan anak-anak di bawah umur sebagai kurir pemasok. Beberapa kasus yang 
pernah terungkap dengan modus mengedarkan narkotika melalui pemesanan secara 
online dan menjadikan anak-anak sebagai kurirnya. Kasus narkotika yang melibatkan 
anak-anak sebagai kurir bukanlah hal baru. Pelaku yang terlibat jaringan narkotika 
internasional dengan menggunakan anak-anak sebagai kurirnya dapat dijerat dengan 
Pasal 133 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terhadap 
anak-anak yang menjadi kurir atau perantara narkotika, harus didasarkan pada 
mekanisme yang diatur dalam UU Perlindungan anak dan UU Sistem Peradilan Anak. 
Anak memerlukan perlindungan hukum yang khusus ketika berhadapan dengan 
permasalahan hukum. Penegak hukum dalam memproses dan memutuskan harus 
mengedepankan masa depan anak untuk mengembangkan dirinya sebagai warga 
masyarakat yang bertanggungjawab bagi kehidupan bangsa. 

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak, Kurir, Narkotika  
 

I. Pendahuluan 

Kasus penyalahgunaan narkotika semakin meningkat. Hal ini terbukti dengan adanya 
hampir setiap hari pemberitaan pers dari surat kabar dan media elektronika tentang 
penyelundupan, perdagangan gelap, penangkapan dan penahanan yang berhubungan dengan 
persoalan penyalahgunaan narkotika. Maksud penyalahgunaan narkotika adalah suatu perbuatan 
pemakaian narkotika secara menyimpang atau tidak sengaja. Jadi perbuatan tersebut melanggar 
hukum dan diancam dengan pidana.  

Sampai saat ini masih banyak dilakukan penelitian mengenai faktor yang dapat berpengaruh 
terhadap penyalahgunaan obat, antara lain: faktor ketergantungan, terjadinya ketergantungan 
adalah sebagai akibat dari pembiusan. Dalam hal ini berkaitan dengan perasaan subyektif 
menyenangkan sebagai akibat langsung pemakai obat, rasa sakit yang timbul karena menghentikan 
pemakaian obat dapat mendorong sehingga tidak agresif dan mudah melakukan interaksi sosial. 
Timbulnya gejala mirip putus obat bila mengalami atau menyaksikan situasi yang ada 
hubungannya dengan pemakaian obat tersebut. 

Faktor sosiologi, faktor ini memandang bahwa anggota keluarga mudah merasa telah 
menghadapi tantangan hidup sehingga tidak tersedia kesabaran dan cukup waktu untuk menerima 
konsep agama, moral, pendidikan dan lainnya, tetapi diterima dengan sikap yang kurang percaya 
apakah dapat menyelesaikan permasalahan hidupnya. Melihat masa depan yang suram mendorong 
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orang untuk mengambil jalan pintas berupa pemakaian narkoba. Gangguan penyalahgunaan obat 
dapat timbul karena proses terhadap sistem politik atau nilai-nilai yang sudah mampu dan bisa 
juga sebagai sikap menentang terhadap figur otoritas (orang tua) melalui obat merupakan upaya 
untuk mencapai kondisi yang lebih aman dan pasti.1 

Dilihat dari bahaya dan tingkat peredarannya, pemerintah akhirnya menetapkan Undang-
Undang Narkotika yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dengan dikeluarkannya Undang-
Undang tersebut diharapkan dapat mencegah dan menekan meningkatnya peredaran serta 
penggunaan narkotika di wilayah Indonesia. Dengan undang-undang yang mengkhususkan 
mengenai narkotika, maka semua pihak berharap dapat berjalan dengan baik dan sanksi yang ada 
dapat ditetapkan secara adil bagi pelaku tindak pidana narkotika. Undang-undang narkotika sangat 
perlu untuk ditegakkan karena pengaruh narkotika yang sangat besar terhadap kelangsungan 
hidup suatu bangsa terutama bagi generasi muda penerus bangsa.  

Menurut WHO yang dimaksud dengan obat (drug) adalah setiap bahan (zat/substansi) yang 
jika masuk dalam organisme hidup akan memberikan perubahan pada satu atau lebih fungsi fungsi 
organisme tersebut. Zat seperti opioda (morfin, heroin), kokain, ganja, sedativa/hiprotika dan 
alkohol merupakan zat yang mempunyai efek seperti itu, khususnya dalam fungsi berpikir, 
perasaan dan perilaku orang yang memakainya. Penyalahgunaan zat dan substansi (drugs abuse) 
adalah penggunaan zat yang bersangkutan tidak digunakan untuk keperluan pengobatan 
melainkan untuk menikmati efek yang ditimbulkan baik dalam dosis kecil maupun besar, 
penyalahgunaan tersebut dapat menyebabkan ketergantungan (drugs dependence)2. 

Narkoba tak lagi memandang usia, mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa hingga orang 
tua sekalipun tak luput dari jeratan penyalahgunaan narkoba ini. Diperkirakan sekitar 1,5 persen 
dari total penduduk Indonesia adalah korban dari penyalahgunaan narkoba tersebut. Masalah 
peredaran narkoba ini juga tak kalah mengkhawatirkan, tidak hanya di kota-kota besar saja namun 
sampai merambah ke pelosok 350ystem350ka. Narkoba ini sendiri merupakan singkatan dari 
Narkotika, Psikotropika dan Bahan Berbahaya lainnya. Istilah narkoba yang banyak dikenal di 
Indonesia ini berasal dari 350ystem Inggris yakni Narcotics yang berarti obat bius. Menurut Pasal 1 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian narkotika adalah zat atau 
obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat 
menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai 
menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam 
golongan-golongan sebagaimana terlampir didalam undang-undang tersebut. 

Penjara hanya tepat untuk orang dewasa yang melakukan kejahatan. Anak tidak tepat masuk 
penjara karena akan mematikan harapan masa depannya. Ia adalah pribadi otonom yang sedang 
tumbuh, yang dibutuhkan adalah bantuan dan bimbingan. Peradilan yang tepat untuk pelaku 
delinkuensi anak adalah model keadilan restorative yang bersifat memperbaiki dan memulihkan 
hubungan pelaku dan korban sehingga harmoni kehidupan tetap terjaga. Hukuman maksimal yang 
boleh mereka terima adalah 350ystem350kan paksa. Model ini akan sungguh-sungguh 
terealisasikan apabila, peradilan anak menjadi peradilan 350ystem peradilan tersendiri yang bukan 
menjadi bagian dari 350ystem peradilan pidana umum. 
 

II. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang tersebut diatas meningkatnya tindak pidana narkotika yang dilakukan 
oleh anak karena dimanfaatkan orang dewa maka perumusan masalah dalam artikel ini adalah 
bagaimana perlindungan 350yste terhadap anak yang dimanfaatkan orang dewasa menjadi kurir 
narkotika dalam 350ystem peradilan pidana anak. 
 

 
1  M. Arif, Membendung Ancaman Narkoba pada Generasi Muda Melalui Partisipasi Masyarakat, Pustaka Sinar Harapan, 

Jakarta, 2001, Hal. 45. 
2  Dadang Hawari, Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif, BPFKUL, Jakarta  1991, Hal .15 
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III. Pembahasan  

Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Dimanfaatkan Orang Dewasa Menjadi Kurir 
Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak 

Ancaman pidana bagi anak yang menjadi kurir narkotika adalah setengah dari ancaman 
pidana yang terdapat dalam UU Narkotika. Jaringan narkotika internasional memiliki modus baru, 
yakni melibatkan anak-anak di bawah umur sebagai kurir pemasok. Modus ini terkuak dari temuan 
kasus yang diungkap BNN bekerja sama dengan Bea dan Cukai Bandara Halim 
Perdanakusumapada 18 Agustus 2016. Pada Kamis (25/8), petugas berhasil mengamankan13 
bungkus plastik berisi daun ganja seberat 256,8 gram, yang dikemas dalam plastik mainan lego. 
“Ada tiga tersangka yang diamankan yang berinisial X, AML dan AMM. Modus mengedarkannya 
yakni dengan pemesanan secara online dan menjadikan anak-anak sebagai kurirnya,” kata juru 
bicara BNN, Komisaris Besar Slamet Pribadi. Pelaku berinisial X merupakan seorang anak berusia 
16 tahun. 

Pada November tahun 2017, penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu (SS) di Bangkalan kian 
memprihatinkan. Polres Bangkalan berhasil meringkus Gagah Dafi yang masih berusia empat belas 
tahun. Gagah Dafi mengaku baru pertama mengonsusmi SS. Dia terpengaruh karena diajak 
temannya sehingga memberanikan diri mengonsumsi SS (sabu-sabu).3 

Kasus lain pada bulan Januari Tahun 2018 Jajaran Polres Jepara mengamankan anak yang 
masih duduk di bangku SD karena sebagai kurir narkoba. Dari hasil keterangan yang diperoleh, 
katanya, anak tersebut tidak tahu bahwa yang dibawanya merupakan narkoba. Anak tersebut hanya 
disuruh seseorang untuk mengantarkan barang ke orang lain. Pada tahun 2017 saja, terdapat 26 
kasus narkoba di Jepara. Dari semua kasus tersebut 33 orang dinyatakan sebagai tersangka.4 Kasus 
lain pada bulan April tahun 2018 Badan Narkotika Nasional (BNN) masih menunggu hasil sampel 
urine balita CSA berusia 3,8 tahun yang diduga terindikasi zat narkotika setelah memakan permen 
bermerek YUPI di Kabupaten Selatpanjang, Meranti, Riau.5 Kasus narkotika yang melibatkan anak-
anak sebagai kurir bukanlah hal baru. Pelaku yang terlibat jaringan narkotika internasional dengan 
menggunakan anak-anak sebagai kurirnya dapat dijerat dengan Pasal 133 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bagi pelaku yang menyuruh dengan memberi atau 
menjanjikan sesuatu, atau dengan cara memaksa dengan ancaman dan kekerasan, atau melakukan 
tipu muslihat terhadap si anak, maka pelaku dapat dipidana dipidana dengan pidana mati atau 
pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 
20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 2 miliar dan paling banyak Rp 20 miliar. Bagi kurir 
atau orang yang menjadi perantara rantai perdangan narkotika, hukuman yang dapat dijerat 
tergantung pada jenis narkotika yang dibawanya. Misalnya, untuk perantara dalam transaksi 
narkotika golongan I berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, 
terhadap pelakunya dapat diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 
paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 1 miliar dan paling banyak Rp 10 miliar. 
Atau dapat dijerat dengan ketentuan mengenai penguasaan narkotika yang diatur dalam Pasal 112 
ayat (1) UU Narkotika. Yakni setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, 
menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, terhadap 
pelakunya dapat diancan dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun atau paling lama 
12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 800 juta dan paling banyak Rp 8 miliar. Dalam 
penguasaan narkotika, terdapat yuriprudensi Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat, bahwa 
Bezit dalam perkara narkotika harus memenuhi dua unsur, yakni kekuasaan atas suatu benda dan 
adanya kemauan untuk memiliki benda itu. Artinya, bila seseorang tidak mengetahui bagaimana 
ia sampai membawa narkotika dan tidak menghendaki untuk memiliki benda itu, maka unsur 
pembuktian dalam Pasal 112 UU Narkotika menjadi tidak terpenuhi. 

 
3  https://radar.jawapos.com/radarmadura/read/2017/11/29/30282/anak-14-tahun-jadi-tersangka-kasus-narkoba 
4  http://www.tribunnews.com/regional/2018/01/24/duh-anak-sd-di-jepara-tertangkap-saat-jadi-kurir-narkoba 
5  https://www.suara.com/news/2018/04/04/122030/kasus-narkoba-bayi-csa-orangtua-diminta-perhatikan-makanan-

anak 

https://www.suara.com/tag/narkotika
https://www.suara.com/tag/bnn
https://radar.jawapos.com/radarmadura/read/2017/11/29/30282/anak-14-tahun-jadi-tersangka-kasus-narkoba
http://www.tribunnews.com/regional/2018/01/24/duh-anak-sd-di-jepara-tertangkap-saat-jadi-kurir-narkoba
https://www.suara.com/news/2018/04/04/122030/kasus-narkoba-bayi-csa-orangtua-diminta-perhatikan-makanan-anak
https://www.suara.com/news/2018/04/04/122030/kasus-narkoba-bayi-csa-orangtua-diminta-perhatikan-makanan-anak
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Ancaman pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) 
dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Artinya, ancaman pidana bagi anak 
yang menjadi kurir narkotika adalah setengah dari ancaman pidana yang terdapat dalam UU 
Narkotika.Terhadap anak-anak yang menjadi kurir atau perantara narkotika, harus didasarkan 
pada mekanisme yang diatur dalam UU Perlindungan anak dan UU Sistem Peradilan Anak. 
Penegakan hukum bagi pelaku yang masih berusia di bawah, terdapat ketentuan khusus yang 
dinamakan dengan diversi, yakni pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan 
pidana ke proses di luar peradilan pidana. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anaksebagaimana 
diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan 
pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. Namun diversi hanya 
dapat dilakukan dengan syarat ,yakni dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan 
pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan perbuatan yang dilakukan si anak bukan merupakan 
pengulangan tindak pidana.  

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,upaya 
diversi dilakukan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat 
menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak 
dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Proses diversi dilakukan dengan melalui 
musyawarah yang melibatkan anak dan orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan 
pekerja sosial profesional, yang dilakukan dengan pendekatan keadilan restoratif. Pasal 3 UU 
SPPAjuga mengatur mengenai hak bagi anak-anak yang diproses secara hukum melalui peradilan 
pidana, diantaranya: diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai 
dengan umurnya; dipisahkan dari orang dewasa; tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur 
hidup; tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu 
yang paling singkat; memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, 
dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; tidak dipublikasikan identitasnya; memperoleh 
pendidikan; dan hak-hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.6 

Adanya pandangan bahwa penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan 
kejahatan tidak dapat dinisbikan dengan pengertian penggunaannya tetap harus bersifat subsider. 
Artinya, sepanjang penggunaan sarana di luar sistem peradilan pidanadipandang lebih efektif, 
maka penggunaan peradilan pidana sedapat mungkin dihindarkan. Selain itu, apabila (hukum) 
pidana akan digunakan sebagai sarana untuk mencapai manusia Indonesia seutuhnya, maka 
pendekatan humanistis harus pula diperhatikan. Hal ini penting tidak hanya karena kejahatan itu 
pada hakikatnya merupakan masalah kemanusiaan, tetapi juga karena pada hakikatnya hukum 
pidana itu sendiri mengandung unsur penderitaan yang dapat menyerang kepentingan atau nilai 
yang paling berharga bagi kehidupan manusia.7 

Secara konseptual, penanggulangan kejahatan dapat dilakukan baik dengan menggunakan 
peradilan pidana (yustisial) maupun sarana lain di luar peradilan pidana (non yustisial). Upaya 
mengalihkan proses dari proses yustisial menuju proses non yustisial dalam penanggulangan 
penyalahgunaan narkotika oleh anak, pada dasarnya merupakan upaya untuk menyelesaikan 
penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak ke luar jalur peradilan pidana. Artinya, 
pengalihan proses dari proses yustisial menuju proses non yustisial dalam penanggulangan 
penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak, pada dasarnya adalah upaya untuk 
menghindarkan anak dari penerapan hukum pidana dan pemidanaan. 

Anak memerlukan perlindungan hukum yang khusus ketika berhadapan dengan 
permasalahan hukum. Regulasi yang ada memiliki sejumlah kelemahan, kelemahan tersebut 
terdapat dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang memberikan 

 
6  http://ftwlawfirm.com/mengenal-sanksi-hukum-kasus-narkotika-yang-melibatkan-anak/ 
7  Barda Nawal Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Badan Penerbit 

Universitas Diponegoro, Semarang, 1994, Hal. 41. 

http://ftwlawfirm.com/mengenal-sanksi-hukum-kasus-narkotika-yang-melibatkan-anak/
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ancaman pemidanaan ketika anak dalam proses peradilan. Selain ituperlindungan terhadap anak 
yang bermasalah dengan hukum (ABH) telah juga dijamin dalam Amanah Konstitusi RI yaitu pada 
Pasal 28 B Ayat (2) UUD RI 1945 yang menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan 
hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. 
Tingginya jumlah anak yang di tahan di LAPAS juga mendorong lahirnya kebijakan di Indonesia, 
data yang ada menunjukkan bahwa “ berdasar data dari KPAI menyebutkan bahwa pada tahun 2011 
tercatat sebanyak kurang lebih 6271 anak yang mendekam di 16 (enam belas) Lembaga 
Pemasyarakatan (LAPAS) yang tersebar di wilayah Indonesia. Tidak hanya itu saja adanya efek 
negatif pemidanaan berupa dehumanisasi (menurunnya nilai kemanusiaan), prisonisasi (pengaruh 
pembelajaran kejahatan) dan stigmatisasi (cap jahat) juga turut menjadi pertimbangan dalam 
mendorong lahirnya kebijakan diversi di Indonesia.8 

 
In many countries, dissatisfaction and frustration with the formal justice system or a resurging 
interest in preserving and strengthening customary law and traditional justice practices have 
led to calls for alternative responses to crime and social disorder. Many of these alternatives 
provide the parties involved, and often also the surrounding community, an opportunity to 
participate in resolving conflict and addressing its consequences. Restorative justice 
programmes are based on the belief that parties to a conflict ought to be actively involved in 
resolving it and mitigating its negative consequences. They are also based, in some instances, 
on a will to return to local decision-making and community building. These approaches are 
also seen as means to encourage the peaceful expression of conflict, to promote tolerance and 
inclusiveness, build respect for diversity and promote responsible community practices.9 
 
Since then restorative justice has caused a phenomenon ofglobal interest stemming from a 
number of stakeholders both withinand outside the criminal justice system. The hard work of 
passionate and dedicated practitioners is to be credited for this success. In the shadow of the 
law and with little or no financial or state support they make restorative justice an available 
option to those who seek it. Their views, fears and needs, however, are rarely recorded by the 
literature.10 
 
Perlakuan hukum pada anak dibawah umur pada kasus perdagangan narkotika sudah 

selayaknya mendapatkan perhatian yang serius. Penegak hukum dan memproses dan memutuskan 
harus yakin benar bahwa keputusan yang diambil akan menjadi satu dasar yang kuat untuk 
mengembalikan dan mengatur anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya 
sebagai warga masyarakat yang bertanggungjawab bagi kehidupan bangsa.  

 
8  Halim Palindungan Harahap. 2014. Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Kebijakan Diversi Bagi Anak Dalam Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. UNNES Law Journal. Hal. 1 
9  Di banyak negara, ketidakpuasan dan frustrasi dengan sistem peradilan formal atau minat yang muncul kembali dalam 

melestarikan dan memperkuat hukum adat dan praktik peradilan tradisional telah mendorong adanya respons alternatif 
terhadap kejahatan dan gangguan sosial. Banyak dari alternatif ini memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang 
terlibat, dan seringkali juga masyarakat sekitar, untuk berpartisipasi dalam menyelesaikan konflik dan mengatasi 
konsekuensinya. Program keadilan restoratif didasarkan pada keyakinan bahwa pihak-pihak yang terlibat konflik harus 
terlibat aktif dalam menyelesaikannya dan mengurangi konsekuensi negatifnya. Mereka juga berdasarkan, dalam 
beberapa kasus, pada keinginan untuk kembali ke pengambilan keputusan lokal dan pembangunan masyarakat. 
Pendekatan-pendekatan ini juga dipandang sebagai sarana untuk mendorong ekspresi konflik yang damai, untuk 
meningkatkan toleransi dan inklusif, membangun rasa hormat terhadap keanekaragaman dan mempromosikan 
praktik-praktik masyarakat yang bertanggung jawab. Yvon Dandurand,.  Handbook On Restorative Justice Programmes. 
United Nations publication. Vienna. 2006.   Page 5 

10  Sejak itu keadilan restoratif telah menyebabkan fenomena kepentingan global yang berasal dari sejumlah pemangku 
kepentingan baik di dalam maupun di luar sistem peradilan pidana. Kerja keras para praktisi yang bersemangat dan 
berdedikasi harus dikreditkan untuk kesuksesan ini. Dalam bayangan hukum dan dengan sedikit atau tanpa dukungan 
keuangan atau negara, mereka menjadikan keadilan restoratif sebagai pilihan yang tersedia bagi mereka yang 
mencarinya. Namun, pandangan, ketakutan, dan kebutuhan mereka jarang dicatat oleh literatur. Theo Gavrielides. 
Restorative Justice Theory and Practice: Addressing the Discrepancy. European Institute for Crime Prevention and Control, 
affiliated with the United Nations (HEUNI) Publication Series No. 52. Finland. Hal 11 
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Kelemahan-kelemahan dalam penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika 
dapat dikaji bahwa untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi anak (sebagai pelaku pidana: 
ABH), maka Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA) yang menggunakan teori 
keadilan restoratif melalui upaya diversi. Tujuannya adalah menghindarkan anak dari hukuman 
penjara secara khusus, dan perbaikan kondisi masyarakat secara umum. Sehingga diversi 
seharusnya diwajibkan tidak hanya untuk ancaman pidana di bawah 7 (tujuh) tahun tapi juga di 
atas 7 (tujuh) tahun tanpa pembedaan. Berat atau ringannya pidana yang dilakukan sebagai 
pertimbangan penegak hukum untuk diversi seharusnya didasarkan pada kemanfaatan dan tidak 
dibatasi oleh UUSPPA itu sendiri. UUSPPA melalui ketentuan umumnya sudah terlihat ingin 
berlandaskan pada aliran pemidanaan yang melihat pada tujuan kemanfaatan dan keterlibatan 
aspek-aspek masyarakat guna memperbaharui struktur sosial yang mengalami peristiwa pidana. 

 

IV. Penutup 

a. Simpulan 

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.Diversi hanya dapat dilaksanakan untuk tindak tidana yang 
ancaman pidana penjaranya dibawah 7 (tujuh) tahun. Perlakuan hukum pada anak dibawah umur 
pada kasus perdagangan narkotika sudah selayaknya mendapatkan perhatian yang serius. Penegak 
hukum dan memproses dan memutuskan harus yakin benar bahwa keputusan yang diambil akan 
menjadi satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengatur anak menuju masa depan yang 
baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga masyarakat yang bertanggungjawab bagi 
kehidupan bangsa.  

 

b. Saran 

Prtama, agar dalam implementasi proses diversi seyogyanya dihindari sanksi sosial yang 
terlalu memberatkan anak seperti dikucilkan dalam pergaulan masyarakat setempat serta 
pengusiran dari kampung halaman. Kedua, merevisi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 
Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pelaksana Nomor 65 Tahun 2015 tentang Tentang 
Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun 
terkait anak pelaku tindak pidana narkotika narkotika dapat  dilakukan  diversi  dengan 
mengenyampingkan batas ancaman pidana yang dapat dilakukan diversi dan mengedepankan 
konsep rehabillitasi terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika. 
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