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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Masa kecil adalah masa yang sangat rawan bagi anak-anak, karena anak 

memiliki berbagai keinginan dan harapan untuk mencapai sesuatu ataupun 

melakukan sesuatu. Adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi juga 

memberikan kemudahan bagi anak untuk mencapai sesuatu atau melakukan 

sesuatu yang dapat menimbulkan dampak positif dan juga dampak negatif. 

Dampak positif adanya kemajuan teknologi adalah dapat mempermudah anak 

dalam mencapai sesuatu karena dapat memperoleh berbagai informasi, 

sedangkan dampak negatifnya adalah anak dapat terpengaruh oleh hal-hal 

negatif yang pada akhirnya terjerumus ke jalan yang salah apabila tidak ada 

pengawasan dari penggunaan teknologi, salah satunya adalah penggunaan 

narkotika
1
.  

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 

Angka 1 yang menyatakan “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 

(delapan belas tahun), termasuk anak yang masih di dalam kandungan”.Anak 

merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki keterbatasan dalam 

memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh yang ada, termasuk 

terhadap pengaruh penggunaan narkotika.  

                                                             
1
 Agusyanti Mila, 2009, Anak yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana Narkotika, Malang: FH 

Universitas Brawijaya, hal. 6-8 
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Pengertian narkotika dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2009 tentang Narkotika Pasal 1 Angka 1 yang menyatakan bahwa: 

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan 

tanaman baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan 

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai 

menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang 

dibedakan ke dalam golongan-golongan. 

 

Golongan narkotika memiliki manfaat pada bidang Kedokteran sebagai 

pengobatan, namun akan memberikan dampak yang buruk apabila dikonsumsi 

secara berlebihan atau tidak sesuai dengan takaran yang telah ditentukan dalam 

ilmu kedokteran.  

Penggunaan narkotika dalam jumlah berlebihan, kurang teratur, cukup 

lama dan tanpa pengawasan seorang dokter disebut dengan penyalahgunaan 

narkotika. Dampak yang ditimbulkan apabila zat narkotika masuk ke dalam 

tubuh anak, yang pertama adalah dampak langsung bagi jasmani atau tubuh 

anak berupa gangguan jantung, hemoprosik, traktur urinarius, otak, tulang, 

pembuluh darah, endokrin, kulit, sistem syaraf, paru-paru, sistem pencernaan 

serta timbulnya resiko tertular penyakit berbahaya seperti HIV/AIDS, hepatitis, 

herpes, TBC. Dampak yang kedua adalah dampak langsung bagi kejiwaan atau 

mental anak antara lain menyebabkan depresi mental, gangguan jiwa berat 

(psikotik), menyebabkan bunuh diri, menyebabkan melakukan tindakan 

kejahatan, kekerasan dan pengrusakan
2
.  

Masuknya zat narkotika ke dalam tubuh anak menyebabkan anak 

menderita sakit jasmani dan rohani hal ini tidak sejalan dengan hak anak yang 

                                                             
2
 Uji Kurniawan, 2013, Efek dan Dampak Negatif Mengkonsumsi Narkoba, Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, hal. 2-3 
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terdapat pada Pasal 28 huruf B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 

yang merumuskan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, 

tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi”.  

Hak anak juga diatur pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 tentang Perlindungan Anak  jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “Setiap anak berhak untuk dapat 

hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan 

harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari 

kekerasan dan diskriminasi”. Hak atas tumbuh kembang dapat diperluas 

menjadi hak atas kesehatan, pendidikan, hak untuk berekspresi dan 

memperoleh informasi. 

Dampak yang dapat ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika seperti 

yang telah diuraikan sebelumnya tentunya menimbulkan kekhawatiran bagi 

orang tua, organisasi masyarakat, dan Pemerintah karena dampak negatif dari 

narkotika dapat merusak bahkan menghancurkan masa depan anak bangsa. 

Psikolog Samanta Ananta menyatakan bahwa Penyalahgunaan narkotika pada 

anak disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya: 

1. Faktor pribadi berupa genetik, biologis, personal, kesehatan dan gaya 

hidup dengan didukung dengan adanya mental yang lemah, stress dan 

depresi, ingin tahu dan coba-coba serta mencari sensasi dan tantangan 

sehingga menyebabkan anak dan remaja terjerumus dalam 

penyalahgunaan narkotika. 

2. Faktor keluarga yang disebabkan karena terjadinya broken home, 

kurangnya perhatian pada anak yang menyebabkan tekanan batin dan 

kurang kepedulian terhadap pendidikan dan moral anak. Dapat juga 
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diakibatkan terlalu memanjakan anak, pendidikan yang keras terhadap 

anak dan kurangnya komunikasi dan keterbukaan anak terhadap orang 

tua. 

3. Faktor sosial: lingkungan dan pergaulan akan sangat mempengaruhi 

kepribadian dan moral seseorang, hal yang menyebabkan anak 

terjerumus narkotika adalah salah bergaul dan ikut-ikutan. 

4. Faktor kelompok atau organisasi tertentu yang memiliki target untuk 

mengedarkan narkotika dengan menggunakan cara membujuk, 

memberi iming-iming dan paksaan hingga jebakan untuk 

mengkonsumsi narkotika. 

5. Faktor ekonomi: kemiskinan dapat menjadi faktor bagi seseorang 

mengedarkan narkoba atau melakukan tindakan kriminal lainnya. 

6. Faktor pendidikan: kurang tahunya anak mengenai informasi akan 

bahaya narkoba dapat memberi andil terhadap meluasnya 

penyalahgunaan narkoba di kalangan anak dan remaja
3
 . 

 

Berdasarkan data yang diperoleh dari BNNP (Badan Narkotika Nasional 

Provinsi) Jawa Tengah, pada tahun 2016 ditemukan sebanyak 6.650 anak 

pengguna narkotika kemudian mengalami peningkatan sebanyak 0,03% jumlah 

pengguna pada periode Januari-September 2017 ditemukan sebanyak 7.980 

anak pengguna narkotika
4
. Peneliti mendapatkan data yang diperoleh 

berdasarkan data dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah di Kota 

Semarang ditemukan sebanyak 113 anak pengguna narkotika di tahun 2016 

kemudian mengalami peningkatan jumlah pengguna menjadi 117 anak pada 

periode Januari-September 2017
5
. 

Masih tingginya angka penggunaan narkotika pada anak menunjukkan 

masih adanya pelanggaran hak anak atas kelangsungan hidup serta tumbuh dan 

berkembang, karena narkotika mengakibatkan terganggunya proses tumbuh 

                                                             
3
 Samanta Ananta, 2016, Faktor Utama Penyebab Penyalahgunaan Narkoba, Jogjakarta: CV. 

Pelangi, hal 20-22 
4
 Laporan data pengguna Narkotika dan Psikotropika BNNP Jawa Tengah periode tahun 2016 dan 

tahun 2017. 
5
 Laporan data pemakai narkoba Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah periode tahun 2016 

dan periode tahun 2017. 
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kembang anak baik secara fisik maupun kejiwaan dan dapat mengakibatkan 

kematian. Oleh karena itu anak membutuhkan perlindungan hukum dari bahaya 

penyalahgunaan narkotika. Perlindungan hukum adalah pemberian kepastian 

bahwa seseorang akan mendapatkan hak dan kewajibannya sehingga yang 

bersangkutan merasa aman. Guna menjamin keselamatan anak dari bahaya 

penyalahgunaan narkotika maka perlu adanya hak dan kewajiban bagi anak 

yang berkaitan dengan tindakan penyalahgunaan narkotika yang dilindungi 

oleh hukum. 

Adapun dasar hukum yang mengatur hak dan kewajiban anak beserta 

denga lingkungannya berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika antara lain: 

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat pada 

Pasal 4
6
, Pasal 20

7
, Pasal 56 ayat (1) huruf c

8
, Pasal 59 ayat (1)

9
 dan ayat 

(2) huruf e
10

, Pasal 59 A huruf a,b,c,d
11

, Pasal 67
12

, Pasal 76 J ayat (1)
13

 

serta Pasal 89 ayat (1)
14

. 

                                                             
6
Secara lengkap isi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 Pasal 4 menyatakan: “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 

berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.  
7
 Secara lengkap isi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 20 menyatakan: “Negara, 

Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, Orang tua, atau Wali berkewajiban dan bertanggung 

jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak” 
8
 Secara lengkap isi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 56 ayat (1) huruf c menyatakan 

“Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib 

mengupayakan dan membantu anak agar bebas menerima informasi lisan dan tertulis sesuai 

dengan tahapan usia dan perkembangan anak”.  
9
 Secara lengkap isi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 59 ayat (1) menyatakan 

“Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung 

jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak”. 
10

 Secara lengkap isi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 59 ayat (2) huruf e menyatakan 

“Perlindungan khusus diberikan kepada anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, 

alkohol, psikotropika zat adiktif dan yang lainnya”. 
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2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat pada 

Pasal 4 huruf b dan c
15

, Pasal 55 ayat (1)
16

, Pasal 60 ayat (2) huruf b dan c
17

 

serta Pasal 133 ayat (1) dan ayat (2)
18

. 

Dengan demikian, ada beberapa pasal terkait yang memberikan 

perlindungan khusus bagi anak yang terjerumus penyalahgunaan narkotikayang 

                                                                                                                                                                          
11

 Secara lengkap isi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 59 A menyatakan: 

“Perlindungan khusus dilakukan melalui upaya : a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan 

dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis dan sosial serta pencegahan penyakit dan gangguan 

kesehatan lainnya, b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, c. 

Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu, d. Pemberian 

perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan”. 
12

 Secara lengkap isi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 67 menyatakan “Perlindungan 

khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat 

adiktif lainnya dan anak yang terlibat dalam produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya 

pengawasan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi”. 
13

 Secara lengkap isi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 76 J ayat (1) menyatakan: 

“Setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh 

melibatkan anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi narkotika dan/atau 

psikotropika”. 
14

 Secara lengkap isi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 89 ayat (1) menyatakan: “Setiap 

orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 76 J ayat (1) dipidana dengan 

pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun 

dan paling lama 20 (dua puluh ) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima 

puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”. 
15

 Secara lengkap isi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 4 menyatakan: Undang-Undang 

Narkotika bertujuan : b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari 

penyalahgunaan narkotika, c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. 
16

 Secara lengkap isi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 55 ayat (1) menyatakan: ”Orang 

tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat 

kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh 

Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan 

rehabilitasi sosial”. 
17

 Secara lengkap isi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 60 ayat (2) menyatakan: 

Pembinaan meliputi upaya : b. Mencegah penyalahgunaan narkotika, c. Mencegah generasi muda 

dan anak usia sekolah dalam penyalahgunaan narkotika, termasuk dengan memasukkan 

pendidikan yang berkaitan dengan narkotika dalam sekolah dasar sampai lanjutan atas”.   
18

 Secara lengkap isi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 133 ayat (1) menyatakan: “Setiap orang 

yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan 

kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat atau 

membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 

111-126 dan 129 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling 
sedikit 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh ) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 

2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak 20.000.000.000,00 ( dua puluh miliar rupiah) 

   Ayat (2) menyatakan: “Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan 

kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan 
kekerasan, melakukan tipu muslihat atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk menggunakan 

narkotika dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun 

dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 

10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”. 
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terdapat dalam Pasal 59 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2014 yang menyatakan “Perlindungan khusus diberikan kepada anak yang 

menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika zat adiktif 

dan yang lainnya”. Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 

Pasal 59 A juga disebutkan bahwa: “Perlindungan khusus dilakukan melalui 

upaya : a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi 

secara fisik, psikis dan sosial serta pencegahan penyakit dan gangguan 

kesehatan lainnya, b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai 

pemulihan, c. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga 

tidak mampu, d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap 

proses peradilan”. Adapun pernyataan bahwa perlindungan khusus tersebut 

diberikan pada anak dilakukan melalui cara yang disebutkan dalam  Pasal 67 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyatakan “Perlindungan 

khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, 

psikotropika dan zat adiktif lainnya dan anak yang terlibat dalam produksi dan 

distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan 

dan rehabilitasi”. 

Guna melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan narkotika 

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika maka di tingkat nasional, 

negara membentuk Badan Narkotika Nasional (BNN) yang merupakan 

lembaga Pemerintah nonkementerian yang berkedudukan dibawah Presiden 

dan bertanggung jawab kepada Presiden. Berdasarkan Pasal 70 Undang-
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Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,  BNN memiliki tugas dan 

fungsi antara lain :  

a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan 

dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan 

prekursor narkotika. 

b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap 

narkotika dan prekursor narkotika. 

c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 

dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran 

gelap narkotika dan prekursor narkotika. 

d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi 

sosial pecandu narkotika baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah 

maupun masyarakat. 

e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan 

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. 

f. Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam 

pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan 

prekursor narkotika. 

g. Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral baik regional maupun 

internasional guna mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan 

peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. 

h. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap 

perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekusor 

narkotika. 

i. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas. 

 

Sebelum melaksanakan dan melaporkan hasil penelitian, berikut 

dipaparkan beberapa penelitian terdahulu sebagai bahan perbandingan terkait 

dengan perlindungan hukum untuk korban ataupun pelaku penyalahgunaan 

narkotika yang serupa dengan penelitian ini agar terlihat perbedaannya. Dari 

penjabaran tabel di bawah dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan antara 

penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Agar lebih 

jelas, tabel berikut ini menjabarkan perbedaan tersebut: 
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Tabel 1.1 

Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu yang Sudah Pernah Dilaksanakan 

Nama Peneliti        Nunung Yulianti Ningsih Dewi Trapsilowati 
Angela Novalia Tisa 

Kumaladewi 

Tahun Penelitian    2016 2015 2018 

Universitas             
Magister Hukum Kesehatan Unika 

Soegijapranata 

Magister Ilmu Hukum Undip Magister Hukum Kesehatan 

Unika Soegijapranata 

Judul Penelitian    

Keikutsertaan Korban Penyalahgunaan 

Narkotika Pada Program Terapi 

Rumatan Metadon di Kota Semarang 

Berdasarkan Permenkes Nomor 57 

Tahun 2013 Tentang Pedoman 

Pelaksanaan Terapi Rumatan Metadon 

Perlindungan Hukum 

terhadap Anak Penyalahguna 

Narkotika 

Perlindungan Hukum pada 

Anak terhadap 

Penyalahgunaan Narkotika 

di Kota Semarang (Studi di 

Badan Narkotika Nasional 

Provinsi Jawa Tengah) 

Hasil Penelitian  

Pelaksanaan program terapi rumatan 

metadon yang dilaksanakan di 

Puskesmas Poncol dan RSJ Dr Amino 

Gondhoutomo telah terlaksana sesuai 

dengan ketentuan Permenkes Nomor 

57 Tahun 2013, faktor yang 

mempengaruhi keikutsertaan peserta 

terdapat dua faktor, faktor internal 

berupa pengetahuan, pendidikan dan 

motivasi, faktor eksternal berupa 

dukungan keluarga, masyarakat dan 

Anak sebagai penyalahguna 

narkotika tidak hanya sebagai 

pelaku tindak pidana tetapi 

juga sebagai korban, 

penerapan sanksi pada tindak 

pidana  anak menggunakan 

UU Nomor 11 Tahun 2012, 

dalam ketentuan tersebut 

terdapat pengaturan tegas 

mengenai diversi, upaya 

perlindungan juga 

Dalam penelitian yang 

dilakukan oleh Nunung 

Yulianti Ningsih, objek 

penelitiannya adalah semua 

kategori pengguna 

narkotika, maka pada 

penelitian ini subjek 

hukumnya adalah anak 

dengan penyalahgunaan 

narkotika. 
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biaya
19

. 

Pada penelitian oleh Nunung subjek 

hukumnya adalah semua korban 

penyalahgunaan narkotika. 

Perlindungan yang diberikan pada 

penelitian ini berupa pencegahan, 

pengobatan dan pemulihan 

(rehabilitasi) sedangkan pada 

penelitian Nunung perlindungan yang 

diberikan berupa pemberian terapi 

rumatan metadon. 

dilaksanakan dalam bentuk 

rehabilitasi berdasarkan UU 

Narkotika terdapat dua jenis 

rehabilitasi yaitu rehabilitasi 

medis dan rehabilitasi 

sosial
20

. 

Penelitian ini berfokus 

kepada perlindungan 

terhadap anak yang 

melakukan TP Narkotika dan 

rehabilitasi.  

Dibandingkan dengan 

penelitian yang dilakukan 

oleh Dewi Trapsilowati, 

penelitian ini berfokus 

kepada kinerja BNNP dalam 

memberikan perlindungan 

bagi penyalahguna 

narkotika khususnya pada 

anak sebagai Instansi yang 

telah ditunjuk oleh 

Pemerintah untuk 

menanggulangi dan 

mencegah narkotika. 

 

                                                             
19

Nunung Yulianti Ningsih, 2016, Keikutsertaan Korban Penyalahgunaan Narkotika pada Program Terapi Rumatan Metadon di Kota Semarang Berdasarkan 

Permenkes Nomor 57 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Terapi Rumatan Metadon, Semarang: Thesis Magister Hukum Kesehatan Unika 

Soegijapranata 
20

Dewi Trapsilowati, 2015, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika, Semarang: Magister Ilmu Hukum UNDIP  
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Mengingat masih tingginya angka pengguna narkotika pada kalangan 

anak di Kota Semarang dan buruknya pengaruh narkotika bagi anak serta 

dibutuhkannya perlindungan bagi anak yang terjerumus narkotika, Peneliti 

tertarik untuk mengetahui implementasi  perlindungan hukum bagi anak yang 

kurang beruntung yang terjerumus penyalahgunaan narkotika yang 

perlindungannya menjadi salah satu tugas dari BNN.Mengingat tugas BNN 

sebagai badan khusus yang dibentuk oleh Pemerintah sangatlah strategis 

untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap 

narkotika, maka dalam kesempatan ini peneliti tertarik untuk meneliti tentang 

“Pelaksanaan Tugas BNN dalam Memberikan Perlindungan Hukum 

Pada Anak Terhadap Penyalahgunaan Narkotika di Kota Semarang 

(Studi Kasus di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah)”.  

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka perumusan masalah yang 

ditentukan dalam penelitian adalah sebagai berkut : 

1. Bagaimana pelaksanaan tugas BNN Provinsi Jawa Tengah untuk 

memberikan perlindungan hukum pada anak terhadap penyalahgunaan 

narkotika di Kota Semarang?  

2. Bagaimana hambatan-hambatan yang ditemui BNN Provinsi Jawa 

Tengah untuk memberikan perlindungan hukum pada anak terhadap 

penyalahgunaan narkotika di Kota Semarang? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendapatkan gambaran pelaksanaan tugas BNN Provinsi Jawa 

Tengah dalam rangka memberikan perlindungan hukum pada anak 

terhadap penyalahgunaan narkotika di Kota Semarang. 

2. Untuk mendapatkan gambaran hambatan-hambatan yang ditemui BNN 

Provinsi Jawa Tengah untuk memberikan perlindungan hukum pada 

anak terhadap penyalahgunaan narkotika di Kota Semarang. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penulisan penelitian ini sebagai berikut :  

1. Manfaat Teoretis  

a. Memberikan   sumbangsih   pemikiran   di   bidang   ilmu   hukum 

pidana terutama  yang  berhubungan  dengan  perlindungan hukum 

pada anak terhadap penyalahgunaan narkotika di Badan Narkotika 

Nasional Provinsi Jawa Tengah. 

b. Menambah  literatur  yang  dapat  dijadikan  sebagai  data  

sekunder dan referensi bagi penelitian selanjutnya.  

2. Manfaat Praktis   

a. Untuk  mengasah  pola  pikir  dan  penalaran  sesuai  analogi  dan 

sekaligus untuk mengetahui kemampuan  penulis  dalam  

menerapkan ilmu  yang diperoleh.   

b. Memberi jawaban atas  permasalahan yang diteliti. 

c. Hasil penelitian dan pembahasan ini dapat menambah pengetahuan  

dan pemahaman bagi penulis dan sebagai tugas akhir yang menjadi 
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salah satu syarat untuk memperoleh gelar Master Hukum 

Kesehatan pada Magister Hukum Kesehatan Unika Soegijapranata 

Semarang. 

d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi  

masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait 

dengan masalah penelitian ini, dan berguna bagi pihak-pihak  yang 

berminat pada masalah yang sama. 

E. Kerangka Pemikiran 

1. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jika dilakukan hak 

asasi dan 

perlindungan hukum 

pada anak terwujud 

Jika tidak dilakukan terjadi 

pelanggaran hak asasi dan 

perlindungan hukum pada 

anak 

UUD 1945 

Hak Anak adalah Hak Asasi 

Manusia  

- UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. UU No. 35 

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak 

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

- Pelaksanaan Tugas BNN, sesuai UU No. 35 tahun 2009 

- Implementasi UU No. 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

- PP No. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib lapor Pecandu 

Narkotika 

- KMK No. 1305 tentang Institusi Penerima Wajib Lapor 

 

Anak terlibat penyalahgunaan 

Narkotika 
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2. Kerangka Teori 

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 

Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Angka 1 yang menyatakan “ Anak 

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

anak yang masih di dalam kandungan”.  

Masa anak-anak merupakan masa dimana terjadi fase tumbuh 

kembang baik secara fisik maupun secara psikologis, adanya 

pertumbuhan psikologis menjadikan anak selalu ingin tahu dan selalu 

ingin mencoba hal yang baru. Pada fase ini anak dapat dengan mudah 

terpengaruh oleh lingkungan, lingkungan dibagi menjadi dua macam 

yakni lingkungan dalam (internal) merupakan pengaruh yang didapat 

dari lingkungan anak yang paling dekat yaitu keluarga dan pergaulan 

antar teman, dan faktor lingkungan luar (eksternal) merupakan pengaruh 

yang didapat dari seseorang yang baru dikenal, televisi, sosial media 

ataupun internet
21

. 

Terdapat teori perkembangan anak menurut Aristoteles 

sebagaimana dikutip Sahrul Mauludi yang menyatakan bahwa “Masa 

perkembangan anak terjadi selama 21 tahun dengan 3 periode kali 7 

tahun, yang dibatasi oleh dua gejala alamiah yang penting yaitu 

pergantian gigi dan munculnya gejala-gejala pubertas”
22

. Pembagian 

tersebut adalah sebagai berikut: 0-7 tahun disebut sebagai masa anak 

                                                             
21

 Syamsu Yusuf, 2008, Psikologi Perkembangan Anak & Remaja, Bandung: Rosda, hal. 8-9 
22

Sahrul Mauludi, 2016, Aristoteles Inspirasi dan Pencerahan Hidup Lebih Bermakna, Jakarta: 

Elex Media Computindo, hal. 18-19. 
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kecil, masa bermain, 7-14 tahun disebut masa anak-anak, masa belajar 

dan 14-21 tahun merupakan masa remaja atau masa peralihan dari anak 

menjadi orang dewasa. 

Seiring dengan perkembangan anak, berkembang pula moralitas 

anak yang berhubungan dengan perkembangan jiwa anak. Perkembangan 

moral menurut Piaget yaitu perkembangan moral terjadi dalam dua 

tahapan, pertama disebut tahap piaget (tahap realisme moral) dimana 

perilaku anak ditentukan oleh ketaatan otomatis terhadap peraturan tanpa 

penalaran dan penilaian, tanpa mengetahui konsep sebab dan akibat. 

Kemudian tahap kedua (tahapan operasi formal) merupakan masa dimana 

terjadi perkembangan kognitif yaitu anak mampu mempertimbangkan 

semua cara yang mungkin untuk memecahkan masalah tertentu dan dapat 

bernalar berdasarkan hipotesis dan dalil
23

. 

Dampak yang ditimbulkan dari pengaruh yang diberikan oleh 

lingkungan internal dan eksternal akan sangat besar pengaruhnya bagi 

anak, dapat berupa dampak positif dan dampak negatif. Salah satu 

dampak negatif berupa penyalahgunaan narkotika, dampak yang 

ditimbulkan dari lingkungan internal terjadi ketika anak yang tumbuh 

dalam lingkungan keluarga pengguna dan pengedar narkotika akan lebih 

mudah untuk terjerumus kedalam pengaruh penyalahgunaan narkotika, 

bahkan seringkali terjadi bayi dan balita yang positif mengkonsumsi 

narkotika akibat mendapatkan air susu dari seorang ibu yang 

                                                             
23

Jean Piaget, 2015, Psikologi Anak, Jakarta: Pustaka Belajar, hal. 3-4 
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mengkonsumsi narkotika,Anak juga akan lebih mudah terjerumus 

kedalam penyalahgunaan narkotika akibat pengaruh pergaulan dengan 

teman yang mengkonsumsi dan mengedarkan narkotika
24

. 

Untuk pengaruh eksternal terjadi ketika anak diberikan makanan 

atau minuman oleh orang yang baru dikenal dan makanan atau minuman 

tersebut mengandung narkotika, didapat dari pengaruh tontonan yang 

bersifat memberikan ajakan untuk mengkonsumsi narkotika
25

. 

Anak memiliki hak asasi yang melekat salah satunya adalah hak 

mendapatkan perlindungan hukum. Adapun yang dimaksud dengan 

perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya perlindungan terhadap 

kebebasan dan hak asasi anak yang berhubungan dengan 

kesejahteraannya
26

. Pengertian perlindungan hukum terhadap anak 

menurut Prasko yang menyatakan bahwa “Perlindungan yang diberikan 

kepada anak dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif 

maupun represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis”
27

.  

Perlindungan hukum diberikan dengan dasar penegakan hukum 

untuk dapat memberikan keadilan dalam suatu masalah, adapun 

pengertian penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah 

Kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di 

dalam kaidah-kaidah yang mantap dan seikap tindak 

                                                             
24

Kusno Adi, 2009, Indahnya tanpa Narkoba Cukup Kenali, Jangan Gunakan, Malang: UMM 

Press, hal : 5-7  
25

Ibid  
26

 KPAI, 2014, Perlindungan Hukum terhadap Anak, Jakarta: Republika Penerbit, hal. 28-30 
27

 Prasko Abdullah, 2011,Definisi Perlindungan Hukum Anak, Jakarta: Sinar Grafik, hal. 3 



18 

 

sebagairangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, 

memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup
28

. 

 

Penegakan hukum merupakan upaya tegaknya atau berfungsinya 

norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau 

hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara. 

Guna melaksanakan penegakan hukum maka penting untuk 

mengetahui  instrumen hukum sebagai dasar hukum positif yang 

mengatur ketentuan berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika pada 

anak dengan penjelasan sebagai berikut : 

a. UUD 1945 Pasal 28 huruf B ayat (2) yang berbunyi “Setiap anak 

berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta 

berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” 

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak  

jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 

Pasal 4 yang berbunyi “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, 

tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan 

harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan 

dari kekerasan dan diskriminasi”. 

c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 60 ayat (2) huruf c 

yang berbunyi “Mencegah generasi muda dan anak usia sekolah 

                                                             
28

Soerjono Soekanto, 2008, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: 

Rajawali Pers, hal. 2-3 
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dalam penyalahgunaan narkotika, termasuk dengan memasukkan 

pendidikan yang berkaitan dengan narkotika dalam sekolah dasar 

sampai lanjutan atas”. 

Terkait kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan, Sudarto 

mengemukakan tiga arti mengenai kebijakan kriminal yaitu: “Metode 

yang menjadi dasar reaksi terhadap pelanggaran hukum berupa pidana, 

cara kerja dari pengadilan dan polisi serta keseluruhan kebijakan yang 

dilakukan melalui Perundang-undangan dan badan-badan resmi yang 

bertujuan untuk menegakkan norma-norma”
29

. Kebijakan 

penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana 

hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus 

memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan kebijakan sosial. 

Menurut Jeremy Bentham mengemukakan bahwa “Upaya 

penanggulangan kejahatan adalah adanya hukuman guna mencegah 

terjadinya kejahatan serupa dan memberikan efek jera kepada pelaku dan 

individu lain untuk berbuat kejahatan”
30

. 

Upaya penanggulangan kejahatan narkotika diatur dalam 

Perundang-undangan diantaranya adalah : 

a. Melibatkan orang tua dalam mengasuh, mendidik, melindungi anak 

dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi 

pekerti pada anak. Terdapat pada Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang 

                                                             
29

 Sudarto, 2015, Teori Kebijakan Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, hal 25 
30

 Jeremy Bentham, 2013, The Principles of Morals and Legislation, United Kingdom: Cambridge 

University Press, hal 800-809  
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Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 

b. Memberikan pendidikan mengenai narkotika dalam sekolah dasar 

sampai lanjutan atas. Terdapat pada Pasal 60 ayat (2) huruf c 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. 

c. Memberikan sanksi kepada siapapun yang menyuruh, memberi 

atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, 

memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa 

dengan kekerasan, membujuk anak yang belum cukup umur untuk 

menggunakan narkotika. Terdapat pada Pasal 133 ayat (1) dan (2) 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. 

Narkotika memiliki beberapa pengertian, secara umum narkotika 

adalah zat yang dapat menimbulkan perubahan perasaan, suasana 

pengamatan, atau penglihatan karena zat tersebut mempengaruhi susunan 

saraf pusat
31

. Soedjono Dirdjosisworo menyatakan bahwa : 

Narkotika 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)
32

. 

 

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika Pasal 1 Angka 1 yang menyatakan bahwa : 

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau 

bukan tanaman baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat 

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya 

                                                             
31

Satgas Luhpen Narkoba Mabes POLRI,2001,Penanggulangan Penyalahgunaan Bahaya 

Narkoba, Psikologis, Medis, Religius,Jakarta: Dit. Binmas POLRI,  hal. 3 
32

Soedjono Dirdjosisworo, 1990, Hukum tentang Narkotika di Indonesia, Bandung: Karya 

Nusantara, hal.  9 
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rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat 

menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam 

golongan-golongan. 

 

Menurut Kaligis narkotika digolongkan menjadi tiga golongan, 

adapun jenisnya diuraikan sebagai berikut
33

: 

a. Narkotika Golongan I 

 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.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. 

b. Narkotika golongan II 

 Narkotika golongan II 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. Heroin dengan kadar lebih rendah dikenal dengan 

sebutan putauw.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. 

c. Narkotika golongan III 

 Narkotika golongan III adalah narkotika yang berkhasiat untuk 

pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau 

tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai 

potensi ringan dalam ketergantungan.Salah satu narkotika yang 

sangat populer adalah kodein. 

 

Jenis dan golongan narkotika yang telah disebutkan diatas apabila 

dikonsumsi dalam dosis atau jumlah yang besar, terus menerus dan 
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O.C. Kaligis, 2002, Narkoba dan Peradilannya di Indonesia (Reformasi Hukum Pidana melalui 

Perundangan dan Peradilan), Bandung: Alumni,  hal. 254 
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menimbulkan ketergantungan disebut dengan penyalahgunaan narkotika. 

Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab munculnya perilaku 

penyalahgunaan narkotika  antara lain 
34

: 

a. Teori Anomie  

Konsep anomie oleh R. Merthon diformulasikan dalam rangka 

menjelaskan keterkaitan antara kelas-kelas sosial dengan   

kecenderungan pengadaptasiannya dalam sikap dan perilaku 

kelompok. Mengenai penyimpangan dapat dilihat dari struktur sosial 

dan kultural. 

b. Teori Kontrol Sosial  

Teori  ini berangkat dari suatu asumsi/anggapan bahwa individu  

didalam  masyarakat  mempunyai  kecenderungan  yang  sama akan 

suatu kemungkinannya. Penyebab tingkah laku delinkuen terhadap 

anak-anak remaja  ini  adalah  murni  sosiologis  atau  sosial  

psikologis  sifatnya.  Misalnya disebabkan  oleh  pengaruh  struktur  

sosial  yang  definitif,  tekanan  kelompok, peranan sosial, status sosial 

atau oleh internalisasi yang keliru. 

c. Teori Frustasi Status   

Status sosial-ekonomi keluarga  yang  rendah menyebabkan  remaja-

remaja  kelas  bawah  tidak  dapat  bersaing  dengan remaja kelas 

menengah.  

d. Teori  Konflik   

                                                             
34

 Sri Utari, Indah, 2012, Aliran dan Teori dalam Kriminologi , Yogyakarta: Thafa Media, hal. 20 
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Pada dasarnya menunjukan pada perasaan  dan  keterasingan 

khususnya  yang  timbul dari  tidak  adanya  kontrol  seseorang  atas  

kondisi kehidupannya sendiri. 

Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan seseorang   

melakukan tindak penyalahgunaan narkotika oleh anak, penulis 

menggunakan teori yang dikemukakan oleh Abdul Syani, yaitu :
35

 

a. Faktor internal dapat dibagi menjadi dua, yaitu : 

1) Sifat  khusus  dari  individu,  seperti  :  sakit  jiwa,  daya  

emosional,  rendahnya mental dan anomi. 

2) Sifat umum  dari  individu,  seperti  :  umur,  gender,  

kedudukan  didalam masyarakat, pendidikan dan hiburan. 

b. Faktor eksternal, antara lain : 

1) Faktor  ekonomi,  dipengaruhi  oleh  kebutuhan  hidup  

yang  tinggi  namun keadaan ekonominya rendah. 

2) Faktor agama, dipengaruhi oleh rendahnya pengetahuan 

agama. 

3) Faktor bacaan, dipengaruhi oleh bacaan buku yang dibaca. 

4) Faktor film, dipengaruhi oleh film/tontonan yang 

disaksikan. 

5) Faktor lingkungan/pergaulan, dipengaruhi oleh lingkungan 

tempat tinggal, lingkungan sekolah atau tempat kerja dan 

lingkungan pergaulan lainnya. 

6) Faktor  keluarga,  dipengaruhi  oleh  kurangnya  kasih  

sayang  dan  perhatian dari orang tua  

 

Guna melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan 

narkotika penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika maka negara 

membentuk Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan lembaga 

Pemerintah nonkementerian yang berkedudukan dibawah Presiden dan 

bertanggung jawab kepada Presiden. Berdasarkan Pasal 70 Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Narkotika BNN memiliki tugas 

dan fungsi antara lain :  
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 Syani, Abdul, 1987, Sosiologi  Kriminalitas, Bandung : Remaja Karya, hal. 37.  
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a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai 

pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran 

gelap narkotika dan prekursor narkotika. 

b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran 

gelap narkotika dan prekursor narkotika. 

c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik 

Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan 

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor 

narkotika. 

d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan 

rehabilitasi sosial pecandu narkotika baik yang 

diselenggarakan oleh Pemerintah maupun masyarakat. 

e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan dan 

pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika 

dan prekursor narkotika. 

f. Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan 

masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran 

gelap narkotika dan prekursor narkotika. 

g. Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral baik regional 

maupun internasional guna mencegah dan memberantas 

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor 

narkotika. 

h. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan 

terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap 

narkotika dan prekusor narkotika. 

i. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas. 

 

BNN melakukan kerjasama bilateral dengan institusi wajib lapor 

guna memberikan perlindungan bagi anak yang sudah terjerumus dalam 

penyalahgunaan narkotika atau bahkan sudah menjadi pecandu narkotika 

mendapatkan perlindungan yang terdapat pada instrumen hukum sebagai 

berikut: 

1. Adanya PP Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib 

Lapor Pecandu Narkotika Pasal 2 huruf a yang berbunyi 

Pengaturan wajib lapor pecandu narkotika bertujuan untuk 

“Memenuhi hak pecandu narkotika dalam mendapatkan 
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pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis, 

dan rehabilitasi sosial”.  

2. Adanyapada PP Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan 

Wajib Lapor Pecandu Narkotika Pasal 3 huruf a yang 

berbunyi “Wajib lapor dilakukan oleh orang tua atau wali 

pecandu narkotika yang belum cukup umur”. 

3. Pecandu narkotika berhak mendapatkan assesmen yang 

meliputi aspek medik dan aspek sosial, pada ketentuan Pasal 8 

ayat (1) PP yang sama disebutkan bahwa “Assesmen 

dilakukan dengan cara wawancara, observasi, pemeriksaan 

fisik dan psikis terhadap pecandu narkotika”. 

4. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) PP yang sama yang berbunyi 

“Kementerian menyampaikan informasi pecandu narkotika 

kepada Badan Narkotika Nasional”. Institusi wajib lapor 

tersebut diatur pada Kepmenkes Nomor 

1305/MENKES/SK/VI/2011 tentang Institusi Penerima Wajib 

Lapor menyebutkan institusi wajib lapor di area Kota 

Semarang antara lain: RSUP dr Kariadi dan RSJD Amino 

Gondohusodo. 

F. Metode  Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis yang 

berjudul “Pelaksanaan Tugas BNN dalam Memberikan Perlindungan Hukum 

Pada Anak Terhadap Penyalahgunaan Narkotika di Kota Semarang”, terdiri 
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dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, spesifikasi penelitian, desain 

penelitian, variabel dan definisi operasional, jenis data, metode pengumpulan 

data dan metode analisis data.  

Dalam penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian sebagai 

berikut :  

1. Metode Pendekatan  

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis 

sosiologis, adalah suatu penelitian yang dilakukan secara nyata terhadap 

masyarakat atau kelompok tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan 

fakta (fact-finding). Peneliti akan mencari fakta dengan melakukan 

penelitian terhadap kinerja BNN Provinsi Jawa Tengah dalam rangka 

pemenuhan perlindungan hukum bagi anak dari bahaya penyalahgunaan 

narkotika. Fakta yang didapat pada penelitian ini kemudian di lanjutkan 

dengan identifikasi (problem-identification) dan berakhir dengan 

penyelesaian masalah (problem-solution).
36

 

Pada pendekatan yuridis sosiologis, hukum sebagai law in action 

diartikan sebagai gejala sosial yang empiris. Pada penelitian ini 

dilakukan pengkajian persepsi dan perilaku hukum berdasarkan UUD 

1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dasar hukum 

                                                             
36 Soerjono Soekanto, 1982, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : UI Press, hal. 10 
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tersebut akan dianalisis berdasarkan data primer yang didapatkan pada 

penelitian 

2. Spesifikasi Penelitian  

Spesifikasi penelitian dalam penelitian hukum ini adalah 

dekriptif-analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan 

hukum positif yang menyangkut permasalahan tersebut
37

. Dikatakan 

deskriptif karena penelitian ini bertujuan membuat gambaran mengenai 

sejauhmana perlindungan hukum bagi anak terhadap penyalahgunaan 

narkotika di Kota Semarang dalam praktek, yang akan dianalisis dengan 

menggunakan Peraturan Perundang-undangan, teori dan konsep hukum 

kesehatan. 

3. Jenis Data  

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer 

dan data sekunder. Pengertian data primer adalah sumber data yang 

langsung memberikan data kepada pengumpul data .
38

 Pengumpulan data 

primer pada penelitian ini dilaksanakan melalui wawancara berdasarkan 

kuesioner.  

Data sekunder memiliki pengertian sumber data yang diperoleh 

tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.
39

 Pengumpulan 

data sekunder pada penelitian ini di dapatkan melalui dokumen-dokumen 

                                                             
37

Hamidi, 2004, Metode Penelitian Kualitatif,  Malang: UMM Press, hal.  10 
38

Sugiyono, 2017, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 

Bandung : Alfabeta, hal. 308 
39

Ibid, hal. 309 
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resmi, buku-buku, hasil penelitian, dokumen laporan yang berkaitan 

dengan perlindungan hukum terhadap akan bahaya narkotika, buku 

tentang hukum kesehatan, jurnal tentang hukum kesehatan. Dalam 

penelitian hukum ini, sumber data sekunder mencakup:   

a. Bahan Hukum Primer  

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat 

yang terdiri dari hukum asas dan kaidah hukum. Perwujudan asas 

hukum dan kaidah hukum ini dapat berupa Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 35 

Tahun 2009 tentang Narkotika,Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.  

b. Bahan Hukum Sekunder  

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan 

penjelasan tentang bahan hukum primer dan dapat membantu 

menganalisis dan memahami bahan hukum primer, yang terdiri dari:  

1) Buku literatur yang berkaitan dengan kebijakan publik yang 

berkaitan dengan narkotika, buku tindak pidana bagi pelaku 

kejahatan dan buku yang berkaitan dengan tugas dan fungsi BNN 

yang terdapat di perpustakaan.   

2) Buku literatur yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika 

pada anak.  
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3) Bahan-bahan yang terdapat dalam media cetak dan internet. 

4) Hasil-hasil karya ilmiah, penelitian, seminar, buku-buku hukum 

(Text Books), dan jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan 

penyalahgunaan narkotika pada anak.  

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang 

memberikan informasi tentang bahan hukum sekunder, meliputi: 

bibliografi, kamus hukum dan ensiklopedia yang digunakan hanya 

apabila dibutuhkan saat penelitian.  

Keberadaan data primer dan data sekunder akan dapat 

menggambarkan tentang perlindungan hukum pada anak terhadap 

penyalahgunaan narkotika yang terjadi di Kota Semarang, terutama 

yang dilaksanakan oleh BNNP Jawa Tengah. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam melakukan penelitian, Peneliti menggunakan teknik 

pengumpulan data dengan cara sebagai berikut :  

a. Studi literatur  

Studi literatur dilakukan dengan cara mencari  dan 

mengumpulkan serta mempelajari bahan-bahan yang berupa buku-

buku, makalah-makalah, peraturan perundang-undangan, jurnal serta 

dokumen lainnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum pada 

anak terkait penyalahgunaan narkotika. 

 



30 

 

b. Wawancara  

Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka, 

ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-

pertanyaan  yang  dirancang  untuk  memperoleh jawaban-jawaban 

yang relevan dengan  masalah penelitian kepada seseorang 

informan
40

. Peneliti akan melakukan wawancara dengan narasumber 

dari pihak BNN, terutama BNNP Jawa Tengah yang berwenang 

dalam  mengatasi  masalah yang  berkaitan  tentang judul yang 

dianalisis oleh peneliti. Adapun pihak BNN yang diwawancarai oleh 

peneliti adalalah: 

1) Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah 

2) Kepala bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat 

(P2M) 

3) Kepala bidang Pemberantasan BNNP Jawa Tengah 

4) Kepala bidang Rehabilitasi BNNP Jawa Tengah. 

c. Observasi  

Merupakan pengamatan terhadap suatu proses berupa kinerja BNN 

Provinsi Jawa Tengah dalam pemberantasan narkotika sebagai upaya 

perlindungan anak terhadap bahaya narkotika. 

d. Penyebaran Kuesioner 

 

 

                                                             
40

 Amirudin dan Zainal Asikin, 2003, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT Grafindo 

Persada, hal. 25. 
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5. Teknik Pengolahan data 

Data yang telah terkumpul akan diolah terlebih dahulu dengan 

cara memilih data yang relevan dengan penelitian. Data yang relevan 

akan digunakan sebagai bahan analisis, sedangkan data yang tidak 

relevan akan diabaikan. Dengan demikian, peneliti akan melakukan 

proses editing data sebelum data dianalisis dan dipaparkan dalam bentuk 

laporan hasil penelitian berbentuk Tesis.  

6. Metode Analisis Data  

Metode  analisis  yang  digunakan dalam penelitian adalah  

metode analisis  kualitatif,  yaitu analisis yang tidak menggunakan 

bantuan ilmu hitungan seperti matematika dan/atau statistika dalam 

proses menganalisis data. Dengan demikian, seluruh data yang diperoleh 

akan dianalisis dengan menggunakan teori, pendapat para ahli, dan 

peraturan perundang-undangan yang terkait. Seluruh data yang telah 

dianalisis kemudian akan disusun secara rinci dan sistematis untuk 

kemudian dilaporkan sebagai Laporan Penelitian berbentuk Tesis. 

G. Sistematika Penyajian Tesis 

Untuk lebih mempermudah  dalam  melakukan  pembahasan, analisis, 

serta  penjabaran  isi  dari  penelitian  ini,  maka  penulis menyusun  

sistematika dalam  penulisan  ini. Tesis yang penulis susun ini terbagidalam  

4  bab, dimana antara bab yang satu dengan yang lain saling berhubungan. 

Setiap bab terbagi lagi dalam sub bab yang membahas satu pokok  bahasan  

tertentu. Adapun sistematika dari tesis ini adalah: 
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Bab I merupakan Bab Pendahuluan yang berisi tentang latar  

belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

kerangka pemikiran yang meliputi kerangka konsep dan kerangka teori, 

metode penelitian dan sistematika penulisan tesis. 

Bab II adalah Bab Tinjauan Pustaka. Dalam bab ini penulis 

menguraikan tentang Tinjauan Umum tentang Anak; Tinjauan Umum 

tentang Narkotika; Tinjauan Umum tentang Perlindungan terhadap Anak 

Menurut Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak, 

Menurut Undang Undang SPPA, Menurut Undang-Undang Narkotika, 

Menurut Badan Narkotika Nasional (BNN); dan Tinjauan Umum tentang 

Perlindungan Hukum pada Anak di Badan Narkotika Nasional;  

Bab III adalah bab yang berisi Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab 

ini akan menguraikan pembahasan perumusan masalah yang menjabarkan 

mengenai Pelaksanaan tugas BNN Provinsi Jawa Tengah dan hambatan-

hambatan yang ditemukan BNN Provinsi Jawa Tengah untuk memberikan 

perlindungan hukum pada anak terhadap penyalahgunaan narkotika. 

Bab IV adalah Bab Penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang 

mungkin dapat bermanfaat bagi BNN Provinsi Jawa Tengah dan pihak-

pihak terkait sesuai dengan harapan dan tujuan penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 


