
 

BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil peneiitian dan pembahasan pada bab sebelumnya 

mengenai penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana narkotika 

yang dilakukan oleh anak (studi kasus perkara nomor : 

409/Pid.B/2007/PN. Semarang) dapat disimpulkan :  

1. Proses Pemeriksaan Dan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku 

Tindak Pidana Narkotika yang di lakukan oleh anak di Pengadilan Negeri 

Semarang dalam persidangan mengacu pada kitab undang-undang 

hukum acara pidana namun dalam  penerapan sanksi pidana bagi pelaku 

tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak didasarkan pada dua 

hal, yaitu : Ketentuan Pidana Pasal 78 ayat (1) a Undang Undang No. 22 

Tahun 1997 tentang Narkotika dan Ketentuan Pasal 26 undang-undang 

Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Ketentuan Pidana Pasal 

Pasal 78 ayat (1) a Undang Undang No. 22 Tahun 1997 tentang 

Narkotika merupakan ketentuan umum  atau merupakan lex generalis 

bagi anak, sedangkan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Namor 3 

tahun 1997 tentang Pengadilan Anak merupakan lex spesialis bagi anak 

nakal.  

2. Hakim dalam memutuskan penerapan sanksi pidana pelaku tindak pidana 

narkotika yang dilakukan oleh anak didasarkan pada pertimbangan-

pertimbangan, yakni : 

a. Pertimbangan hukum, yakni pertimbangan yang paling mendasar. 
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Apabila unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dapat 

dibuktikan secara sah dan meyakinkan, maka anak nakal (terdakwa) 

tersebut dapat dipidana. 

b. Pertimbangan Fakta, yakni fakta-fakta yang terungkap pada 

pemeriksaan dalam persidangan secara berturut-turut 

keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan  barang 

bukti. 

c. Hakim dalam memutus perkara anak nakal juga di dasarkan 

pada Undang-undang No.3 tahun 1997 karena penerapan 

sanksi untuk anak dengan orang dewasa berbeda hal tersebut 

dapat di lihat dalam Pasal 23-52 Undang-undang No.3 Tahun 

1997 tentang Pengadilan Anak  

d. Selain pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas di 

pengaruhi beberapa faktor, yaitu: 

1) Faktor Sosiologis, yakni pertimbangan yang didasarkan pada 

pandangan rnasyarakat terhadap putusan yang akan diambil oleh 

hakim. Putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim jangan 

sampai menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat 

terutama yang menyangkut pidana terhadap anak nakal. 

2) Faktor psikologis, yakni Hakim mempertimbangkan dari usia 

pelaku yang masih muda dan pelakunya masih dapat 

memperbaiki perbuatannya. 

3) Faktor  Filosofis, yakni yang didasarkan pada asas keadilan. Asas 

keadilan merupakan salah satu asas yang sangat penting dalam 

tataran hukurn pidana. Seorang hakim dalam mempertimbangkan 
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rasa keadilan ini didasarkan pada keadilan distributif. Keadilan 

distributif Ini adalah keadilan yang didasarkan pada bagian-bagian 

yang seharusnya diberikan, Antara satu orang dengan orang lain 

tidaklah sama. 

3. Hambatan-hambatan yang di hadapi dalam memutuskan penerapan 

sanksi pidana pelaku tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak, 

yaitu : 

a. Hambatan Internal, yaitu hambatan yang berasal dari dalam diri 

seorang hakim. Hakim dalam menentukan pertanggungjawaban 

pidana menggunakan naluri yang sering dinamakan naluri 

kemanusiaan seorang hakirn. Secara naluri hakim merasa kasihan 

terhadap masa depan terdakwa yang masih berada di bawah umur. 

Oleh karena itu dalam memutus besar kecilnya pidana tidak semata-

mata melihat dari kesalahan terdakwa tetapi juga melihat dampak 

psikologis yang  diderita oleh terdakwa dalam menjalani pidana.  

b. Hambatan Eksternal, yaitu merupakan hambatan yang berasal dari 

luar diri seorang hakim.Selama proses pemeriksaan di persidangan 

mengenai perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak 

di persidangan saksi-saksi maupun terdakwa telah hadir untuk 

menyampaikan keterangannya dengan jelas sehingga tidak terdapat 

hal-hal yang menghambat jalannya pemeriksaan perkara pidana 

dipersidangan. 

B. Saran 

1. Dalam menentukan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika 

yang dilakukan oleh anak, hakim harus memperhatikan ketentuan 
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pasal 26 Undang-undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak 

dan pasal 78 Undang-undang No 22 tahun 1997 tentang Narkotika, 

agar jangan sampai terjadi seorang anak yang belum mampu 

bertanggung jawab  secara sosiologis dan psikologis tetap 

menerima sanksi yang berat. 

2. Hakim harus lebih sabar dan berhati-hati dalarn memeriksa dan 

memutus perkara pidana anak, agar putusan yang diambil nantinya 

benar-benar dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan 

si anak apabila anak harus menjalani pidana. 
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