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ABSTRAK     

 Penelitian ini berjudul Perspektif Hukum Islam Terhadap 

Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 24/Pid.Sus-

Anak/2016/ PN Kag Tentang Pelaku Kurir Narkoba Dibawah 

Umur. Ini dilatarbelakangi oleh kurir narkoba yang pelakunya 

sering terjadi pada anak dibawah umur, apalagi kita tahu bahwa 

anak itu adalah penerus generasi kita. Oleh karena itu, di sinilah 

hukum Islam dan perundang-undangan harus berperan dalam 

penjatuhan pidana. Adapun Permasalahan yang akan dibahas, 

yaitu (1) Bagaimanakah Pertimbangan Majlis Hakim Pengadilan 

Negeri Kayu Agung dalam memutuskan hukuman atas anak yang 

menjadi kurir narkoba nomor 24/Pid.Sus-Anak/2016 PN Kag dan 

(2) Bagaimanakah Perspektif Hukum Islam terhadap putusan 

Majlis Hakim Pengadilan Negeri kayu Agung.  

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat  empiris 

yaitu dengan studi putusan. Sedangkan sumber data penelitian ini 

terbagi dua yaitu data primer dan data sekunder. Dalam penelitian 

ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah meneliti 

putusan Majelis Hakim. Data yang telah terkumpul dianalisis 

secara kualitatif, dengan menyajikan, menggambarkan atau 

menguraikan sejelas-jelasnya seluruh masalah yang ada pada 

rumusan masalah secara sistematis, faktual, dan akurat. 

Kemudian pembahasan ini disimpulkan secara deduktif, yakni 

dengan menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang 

bersifat umum ke khusus, sehingga penyajian hasil penelitian 

dapat dipahami dengan mudah. Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh penulis, bahwa baik hukum positif maupun 

hukum pidana Islam, memandang pelaku kurir narkoba sama 

halnya dengan meminum khamar yang diharamkan.  Perspektif 

hukum Islam terhadap putusan 24/Pid.Sus-Anak/2016/PN Kag 

sudah sesuai hukum Islam, dalam Undang-undang Nomor 35 

tahun 2009 diberikan hukuman paling singkat 5 tahun dan paling 

lama 20 tahun penjara serta pidana seumur hidup bakhan 

hukuman mati.  Karena terdakwa dijatuhi hukuman 2 tahun 3 

bulan yakni anak masih dibawah umur dengan memperhatikan 

sistem peradilan pidana anak  yang dalam hukum Islam adalah 

hukumannya yaitu termasuk jarimah ta‟zir.  



 

PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

Penulisan transliterasi Arab-latin dalam skripsi ini 

menggunakan  pedoman transliterasi berdasarkan keputusan 

bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 

yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut: 

 

A. Konsonan Tunggal 

 

 

Huruf Nama Penulisan 

 Alif tidak dilambangkan ا

 Ba B ب

 Ta T ت

 Tsa S ث

 Jim J ج

 Ha H ح

 Kha Kh خ

 Dal D د

 Zal Z ذ

 Ra R ر

 Zai Z ز

 Sin S س

 Syin Sy ش

 Sad Sh ص

 Dlod Dl ض

 Tho Th ط

 Zho Zh ظ

 „ Ain„ ع



 

 Gain Gh غ

 Fa F ف

 Qaf Q ق

 Kaf K ك

 Lam L ل

 Mim M م

 Nun N ن

 Waw W و

 Ha H ه

 ` Hamzah ء

 Ya Y ي

 Ta (marbutoh) T ة

 

 

B. Vokal  

 

Vokal bahasa Arab seperti halnya dalam vokal bahasa 

Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal 

rangkap (diftong).  

 

 

C. Vokal Tunggal  

 

Vokal tunggal dalam bahasa Arab: 

  َ    Fathah 

  َ    Kasroh 
و
   Dlommah 

 
Contoh:  

 Kataba = كتب 

 Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan = ذ كر

seterusnya. 



 

D. Vokal Rangkap  

 

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah 

gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa 

gabungan huruf. 

 

Tanda/Huruf Tanda Baca Huruf 

 Fathah dan ya Ai a dan i ي

 و
Fathah dan 

waw 
Au a dan u 

 

Contoh: 

 kaifa : كيف 

 ꞌalā : علي

 haula: حول

 amana : امن

 ai atau ay : أي

 

E. Mad 

 

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau 

huruf, dengan transliterasi berupa huruf dan tanda. 

 

 

Harakat dan huruf 
Tanda 

baca 
Keterangan 

 ا ي
Fathah dan alif 

atau ya 
Ā 

a dan garis panjang 

di atas 

 Kasroh dan ya Ī i dan garis di atas ا ي

 ا و
Dlommah dan 

waw 
Ū u dan garis di atas 

 

Contoh: 

 qāla subhānaka :  سبحنكقال



 

 shāma ramadlāna :  صام رمضان 

 ramā :   رمي

 fihā manāfiꞌu :  فيهامنا فع

 yaktubūna mā yamkurūna : يكتبون ما يمكرون

قال يوسف البيهذ ا  : iz qāla yūsufu liabīhi 

 

 

F. Ta' Marbutah  

 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam: 

 

1. Ta' Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, 

kasroh dan dlammah, maka transliterasinya adalah /t/. 

2. Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka 

transliterasinya adalah /h/. 

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti 

dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya 

terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 

4. Pola penulisan tetap 2 macam. 

 

Contoh:   

 Raudlatul athfāl روضة االطفال 

 المدينة المنورة
al-Madīnah al-

munawwarah 

 

 

 

G. Syaddah (Tasydid)  

 

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan   sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau 

tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut 

dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.  

 



 

Contoh:  

 Rabbanā ربنا

 Nazzala نزل

 

 

 

H. Kata Sandang  

 

Diikuti oleh Huruf Syamsiah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan 

bunyinya dengan huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung 

mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut: 

 

 

Contoh:    

 Pola Penulisan 

 Al-tawwābu At-tawwābu التواب

 Al-syamsu Asy-syamsu الشمس

   

 

Diikuti oleh Huruf Qamariyah. 

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan 

sesuai dengan aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya.  

 

 

Contoh: 

 Pola Penulisan 

 Al-badiꞌu Al-badīꞌu البديع

 Al-qamaru Al-qamaru القمر

Catatan: Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariyah, kata 

sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

diberi tanda hubung (-). 

 

 

 



 

I. Hamzah  

 

Hamzah ditransliterasikan dengan opostrof. Namun hal ini 

hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir 

kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan 

karena dalam tulisannya ia berupa alif. 

 

Contoh: 

 Pola Penulisan 

 Ta `khuzūna تأخذون

 Asy-syuhadā`u الشهداء

  Umirtu أومرت

 Fa`tībihā فأتي بها

 

J. Penulisan Huruf  

 

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf 

ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya 

dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata 

lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam 

penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang 

mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua 

pola sebagai berikut: 

 

Contoh: 

 Pola Penulisan 

 وإن لها لهوخيرالرازقين
Wa innalahā lahuwa khair al-

rāziqīn 

 Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna فاوفوا الكيل والميزان
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, 

yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai 

manusia seutuhnya. Oleh karena itu anak juga memiliki hak 

asasi manusia yang diakui oleh bangsa-bangsa di dunia dan 

merupakan landasan bagi kemerdekaan, keadilan dan 

perdamaian di seluruh dunia. Narkotika dan psikotropika 

merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang 

pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu 

pengetahuan, dan pada sisi lain dapat menimbulkan 

ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan 

tanpa pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama.
1
 

Zat-zat narkotika yang semula ditujukan untuk 

kepentingan pengobatan, namun dengan perkembangan ilmu 

                                                             
1Muhammad Yamin, 2012, Tindak Pidana Khusus, Cetakan Pertama. 

Bandung: Pustaka Setia, hlm. 163 



 

pengetahuan dan teknologi jenis-jenis narkotika dapat diolah 

sedemikian banyak serta dapat pula disalahgunakan fungsinya.
2
 

Hukum positif telah menjelaskan mengenai pengertian, jenis, 

serta efek dari narkotika. Disebutkan dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 

pasal 1 menyebutkan: 

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 ke 

dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-

Undang ini”
3
 

 

Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 

Tentang Psikotropika dijelaskan bahwa: 

“Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun 

sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melauli 

pengaruh selektif pada sususan saraf pusat yang menyebabkan 

perubahan khas pada aktivitas mental dan prilaku.” 

 

Pada Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2014 sebagai bentuk Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa: 

                                                             
2Moh. Makaro Taufik, Suhasril, dan Moh. Zakky, 2005, Tindak 

Pidana Narkotika, Cetakan Kedua.Bogor: Ghalia Indonesia, Hal. 19 
3Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang 

Narkotika 



 

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan 

belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” 

 

 

Pasal 1 Butir 2 dan Butir 3 Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan 

bahwa: 

“Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang 

berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak 

pidana, dan anakyang menjadi saksi tindak pidana”. 

“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya 

disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) 

tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang 

diduga melakukan tindak pidana”. 

 

Kurir adalah seseorang yang menyampaikan sesuatu 

dengan cepat.
4
 Kurir narkoba dapat diartikan orang yang 

melakukan setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang 

menyalurkan atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka 

perdangangan maupun pemindah tananan, untuk kepentingan 

pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. 

Sementara itu, kurir adalah orang yang disuruh untuk 

mengantar narkoba baik itu diketahuinya atau tidak barang itu 

                                                             
4Kamus Besar Bahasa Indonesia, Definisi Kurir, 2010, Jakarta: 

Lentera, hlm. 18 



 

narkoba. Ini artinya, pengedar belum tentu berarti bandar 

narkoba. Istilah bandar narkoba juga tidak dikenal dalam UU 

Narkoba.
5
 

Di dalam hukum Islam narkoba dipandang sebagai zat 

yang sangat berbahaya. Dalam Al-quran dan Al-hadis tidak 

disebutkan secara langsung masalah narkotika, akan tetapi karena 

baik sifat maupun bahaya yang ditimbulkannya oleh 

penyalahgunaan narkotika sama bahkan lebih dahsyat dari 

minuman keras atau khamar, maka ayat-ayat Al-quran dan hadis-

hadis Rasulullah yang melarang atau mengharamkan minuman 

keras atau khamar dapat dijadikan dasar atau dalil terhadap 

dilarang dan diharamkannya penyalahgunaan narkotika.
6
  

Sementara itu, hukum pidana Islam juga mengenal tiga 

macam jarimah yang ditinjau dari ringannya macam hukuman 

yang diancamkan, yaitu: 

                                                             
5http://irvanviktorsh.blogspot.co.id/2016/08/sanksi-hukum-bandar-

narkoba pengedar.html (Donwload 29 April 2018) 
6Direktorat Diseminasi Informasi Deputi Bidang Pencegahan, 2010, 

Narkoba dalam Pandangan Agama, Jakarta: Badan Narkotika Nasional,hlm. 
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http://irvanviktorsh.blogspot.co.id/2016/08/sanksi-hukum-bandar-narkoba


 

Jarimah Qishash Diyat, yaitu perbuatan yang diancam 

dengan sanksi atau hukuman qishash maupun diyat. Kedua sanski 

merupakan hukuman yang telah ditentukan batasnya, tidak ada  

batas terendah dan tertinggi, tetapi menjadi hak perorangan 

(sikorban atau walinya).  

Jarimah Hudud, yaitu jarimah yang diancam dengan 

hukuman had. Had adalah hukuman yang telah ditentukan dalam 

nash Al-quran atau Sunnah Rasul, serta menjadi hak Allah, tidak 

dapat diganti dengan macam hukuman lain atau dibatalkan sama 

sekali oleh manusia. 

Jarimah Ta’zir, yaitu jarimah yang diancam dengan 

hukuman ta’zir. Ta’zir adalah sanski yang diberlakukan pada 

pelaku jarimah yang melakukan pelanggaran baik berkaitan 

dengan hak Allah maupun hak manusia sdan tidak termasuk 

kedalam kategori hukuman Hudud atau Kafarat. Karena Ta’zir 

tidak ditentukan secara langsung oleh Al-quran dan Al-hadis.
7
 

Sehubungan dengan hal di atas narkoba dalam pandangan Hukum 

                                                             
7 Ahmad, Azhar Basyir, Ikhtisar Fiqh Jinayah Hukum Pidana Islam, 

2001, Yogyakarta: Press IKAPI, hlm. 7-8 



 

Islam, adalah haram, dengan alasan karena menimbulkan bahaya 

dan mudarat yang besar yang bisa mengancam dan merusak 

keselamatan jiwa, akal, harta, dan keturunan, serta merusak 

ketuhanan beragama, walaupun di sisi lain mengandung manfaat 

tertentu misalnya untuk pengobatan, bahan penelitian dan ilmu 

pengetahuan. 

Untuk dapat mengemukakan mengenai kasus 

penyelesaian narkotika yang sering terjadi di wilayah Indonesia, 

sebagai berikut: 

1. Kasus penyelesaian narkoba oleh Ade yang 

melakukan penyalahgunaan narkoba jenis 

shabu di Kabupaten OKI Kayu Agung. Ade 

dikenakan Pasal 114 UU Nomor 35 Tahun 

2009 serta kurungan 2 Tahun 7 Bulan di 

Pengadilan Negeri Kayu Agung.
8
 

2. Kasus Narkoba oleh Irman di Pengadilan 

Negeri Kayu Agung. Anak tersebut dijerat 
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Pasal 112 dan 114 karena tanpa izin membawa 

obat terlarang tersebut. Irman dijatuhkan Vonis 

Hukuman 2 Tahun 3 Bulan oleh Majelis 

Hakim. 

Diantara contoh-contoh kasus penyelesaian narkotika 

tersebut membuktikan bahwa di Indonesia, khususnya di daerah 

Sumatera Selatan sudah merajalela kasus narkotika apalagi anak 

di bawah umur.  

Selain itu, ada juga kasus atau fenomena anak yang 

menjadi kurir salah satu contohnya kurir yang berasal dari 

Kabupaten OKI Kayu Agung yakni kasus bregi yang menjadi 

kurir narkoba. Dalam putusan yang penulis baca salah satu faktor 

yang mendorong bregi melakukan ini adalah faktor ekonomi 

keluarga, dan juga akibat dari pergaulan. Selain kasus bregi ada 

juga kasus anak yang menjadi kurir yakni irfan yang menjadi 

kurir narkotika. Irfan dikenakan Pasal 114 KUHP.
9
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Para ulama sepakat haramnya mengkonsumsi narkoba 

ketika bukan dalam keadaan darurat. Ibnu Taimiyah berkata, 

“Narkoba sama halnya dengan zat yang memabukkan 

diharamkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Bahkan setiap 

zat yang dapat menghilangkan akal, haram untuk dikonsumsi 

walau tidak memabukkan”.
10

 

Allah SWT, berfirman dalam QS Al-a‟rof ayat 157 

menjelaskan mengenai dalil narkoba. 

ُم َعلَْيِهُن اْلَخبَائِثَ   َويُِحلُّ لَهُُن الطَّيِّبَاِت َويَُحرِّ

Artinya: “Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan 

mengharamkan             bagi mereka segala yang buruk”. 

 

Dalam Islam anak yang dikatakan sudah dewasa telah 

berumur 16 tahun, sedangkan dalam Hukum positif anak adalah 

seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk 

anak yang masih dalam kandungan. Anak yang dikatakan sudah 

dewasa dalam Islam memiliki ciri-ciri seperti Islam, baligh, dan 

berakal. 
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Kaitannya dengan kasus tersebut dalam Islam anak 

tersebut sudah dianggap dewasa. Sebagai salah satu contoh kasus 

yang penulis teliti dalam skripsi ini yakni masyarakat di 

Kelurahan Tanjung Rancing satu anak dibawah umur yang 

diketahui menjadi kurir sabu, yang berinisial is pada Selasa 

(27/9/2016).
11

 

Dari contoh kasus di atas, telah jelas disebutkan pada 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pasal 114 ayat 1 

disebutkan bagi siapa saja yang menjadi kurir narkoba diberikan 

hukuman yang tegas yakni 5 tahun penjara paling singkat dan 

paling lama 20 tahun atau pidana hukuman mati, penjara seumur 

hidup, tetapi dari putusan yang diberikan Majelis Hakim 

Pengadilan Negeri Kayu Agung terhadap anak tersebut hanya 

dijatuhkan hukuman 2 tahun 3 bulan, dari sinilah menariknya 

kasus ini di teliti lebih lanjut menjadi tulisan ilmiah.  

Dengan melihat fakta-fakta tersebut, bahwa kasus 

Narkotika terkhusus anak menunjukkan angka yang signifikan. 

Berdasarkan hat tersebut, maka penulis termotivasi untuk 
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meneliti kasus tersebut lebih serius dengan judul “PERSPEKTIF 

HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN 

NEGERI KAYU AGUNG NOMOR 24/PID.SUS-

ANAK/2016/PN KAG TENTANG PELAKU KURIR 

NARKOBA DIBAWAH UMUR”. 

 

B. Rumusan masalah 

Perumusan masalah dibuat dengan tujuan untuk 

memecahkan masalah pokok yang timbul secara jelas dan 

sistematis. Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang 

dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1.  Apa pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Kayu 

Agung dalam memutuskan hukuman tentang pelaku kurir 

narkoba dibawah umur ? 

2.  Bagimanakah Perspektif Hukum Islam terhadap Putusan 

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung tentang 

pelaku kurir narkoba dibawah umur? 

 

 



 

C. Tujuan Penelitian 

       Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim 

Pengadilan Negeri Kayu Agung dalam memutuskan 

hukuman tentang pelaku kurir narkoba dibawah umur. 

2. Untuk mengetahui Perspektif Hukum Islam terhadap 

putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung 

tentang pelaku kurir narkoba dibawah umur 

 

D. Kegunaan Penelitian   

Adapun hasil penelitian ini diharapkan memberikan 

kegunaan atau manfaat yang baik dari segi teoritis maupun 

segi praktis, sebagai berikut: 

1. Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapakan dapat menjadi 

karya tulis ilmiah yang dapat ditelaah dan dipelajari lebih 

lanjut dalam rangka pengembangan ilmu  hukum, baik 

oleh rekan-rekan mahasiswa Fakultas Syariah dan 

Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah 



 

Palembang, khususnya Hukum Pidana tentang anak 

dibawah umur yang menjadi kurir narkoba. 

2. Kegunaan Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

masukan bagi aparat penegak hukum atau pihak-pihak 

lain yang terkait bahwa anak yang dibawah umur terlibat 

kasus narkoba tetap diberikan perlindungan berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

Tentang Perlindungan Anak. 

 

E. Penelitian Terdahulu 

Dalam uraian penelitian ini tidak lepas dari tinjauan 

terdahulu sebagai dasar dan perbandingan penelitian untuk 

membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya.  

Skripsi tentang Penjatuhan Pidana Mati dalam Tindak 

Pidana Narkotika oleh Penji tahun 2011 Universitas Islam Negeri 

Raden Fatah. Dalam skripsinya berkesimpulan sejak adanya 

Undang-undang Narkotika, penggunaan resmi narkotika adalah 



 

untuk kepentingan pengobatan dan penelitian ilmiah, penggunaan 

narkotika tersebut di atas diatur dalam Pasal 4 Undang-undang 

Narkotika yang bunyinya: “Narkotika hanya dapat digunakan 

untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan 

ilmu pengetahuan”. Menurut Ikin A.Ghani “Istilah narkotika 

berasal dari kata narkon yang berasal dari bahasa Yunani, yang 

artinya  beku  dan  kaku.
12

 

Skripsi tentang Pemidanaan dan Perlindungan Hukum 

Terhadap Anak yang Menjadi Kurir Narkotika Tahun 2012. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak Oleh Muammar Khadafi UIN 

Alaudin Makasar tentang Penerapan Pemidanaan terhadap anak 

sering menimbulkan perdebatan, karena dalam hal ini mempunyai 

konsekuensi yang sangat luas baik menyangkut perilaku maupun 

stigma dalam masyarakat dan juga dalam diri anak tersebut, tetapi 

dengan dikeluarkannya UU No. 11 tahun 2012 tentang sistem 

peradilan pidana anak yang telah diberlakukan sejak 30 juli 2014, 

penerapan pemidanaan lebih bersifat membina dan melindungi 
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(Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang: 2012) 



 

terhadap anak, dibandingkan dengan UU No. 3 tahun 1997 

tentang pengadilan anak yang sudah tidak relevan lagi karena 

tidak sesuai dengan perkembangan zaman.
13

  

Skripsi berjudul Penerapan Hukum Terhadap Anak 

Dibawah Umur sebagai pelaku pengedar narkotika ditinjau dari 

undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Oleh 

Renti Alwina Tahun 2010 Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

Pada pasal 1 angka 15 UU No.35 Tahun 2009, menyatakan 

bahwa penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan 

narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum. Orang yang 

menggunakan narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum 

disini dapat diklasifikasikan sebagai pecandu dan pengedar yang 

menggunakan dan melakukan peredaran gelap narkotika. 

Undang-undang No. 35 Tahun 2009 pada dasarnya mempunyai 2 

(dua) sisi, yaitu sisi humanis kepada para pecandu narkotika, dan 
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Terhadap Anak yang Menjadi Kurir Narkotika, (UIN Alaudin Makasar: 2012) 



 

sisi yang keras dan tegas kepada bandar, sindikat dan pengedar 

narkotika.
14

 

Penelitian yang saya teliti yaitu tentang perspektif hukum 

Islam terhadap putusan hakim tentang pelaku kurir narkoba 

dibawah umur, disini saya menjabarkan apa-apa saja yang 

menjadi dasar pertimbangan dari majelis hakim dalam pemutusan 

hukuman serta dari pandangan hukum Islam. 

 

F. Metodologi Penelitian 

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini bersifat konten analisis. Konten analisis 

adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam 

terhadap isi suatu informasi tertulis.
15

 

2. Jenis Data dan Sumber Bahan Hukum 

a. Jenis Data 

                                                             
14Renti Alwina, Penerapan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur 

sebagai pelaku pengedar narkotika ditinjau dari undang-undang no. 35 Tahun 

2009 tentang Narkotika(Universitas Sebelas Maret Surakarta: 2010) 
15Andre Yuris, “Pengertian Konten Analisis”, 

http://andreyuris.wordpress.com./2009/09/02/analisis-isi-com  



 

Jenis data dalam penelitian ini bersifat kualitatif yaitu jenis 

data yang berupa pendapat, konsep, atau teori yang menguraikan 

dan menjelaskan masalah.
16

 Dalam penelitian ini masalah yang 

diuraikan berupa Perspektif Hukum Islam Terhadap Putusan 

Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 24/Pid.Sus-

Anak/2016/PN KAG tentang Pelaku Kurir Narkoba Dibawah 

Umur dan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Kayu 

Agung.  

b. Sumber Bahan Hukum 

Menurut Soerjono Soekanto,
17

 sumber bahan hukum yang 

dapat digunakan dalam suatu penelitian ada tiga yaitu bahan 

hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. 

Sedangkan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. Bahan Hukum Primer 

KUHP, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 23 
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17Soerjono, Soekanto. Ibid, hlm.12 

 



 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anank, Putusan Hakim Pengadilan 

Negeri Kayu Agung tentang Pelaku Kurir Narkoba 

di Bawah Umur Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2016/PN 

Kag. 

2. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum, seperti: hasil penelitian atau 

pendapat pakar hukum dan putusan Pengadilan Negeri Kayu 

Agung. 

3. Bahan Hukum Tersier 

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang 

memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum 

primer dan bahan hukum sekunder. Seperti: kamus (hukum) 

ensiklopedia hukum pidana Islam, asas-asas hukum pidana, Fiqh 

Jinayah, buku-buku hukum, dan lain-lain. Dalam hal ini 

digunakan data empiris, yaitu data yang bersifat uraian dan 

penjelasan berdasarkan sumber hukum yang ada. 



 

 

G. Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Soerjono Soekanto,
18

 teknik pengumpulan data 

dalam suatu penelitian terdiri dari teknik dokumen atau bahan 

pustaka, yang digunakan dalam penelitian ini dalam bentuk studi 

putusan dokumen dalam mengumpulkan data. Data yang 

dikumpulkan melalui studi lapangan dengan dengan cara 

melakukan studi putusan. 

 

H. Metode Analisis Data 

Analisis data lazimnya dapat dilakukan dengan dua cara, 

yaitu pendekata kualitatif (sulit diukur dengan angka)
19

 dan 

kuantitatif (dapat diukur dengan angka). Adapun analisis data 

yang digunakan penulis pada penelitian ini, yaitu analisis 

kualitatif dengan menyajikan, menggambarkan atau menguraikan 

sejelas-jelasnya seluruh masalah yang ada pada rumusan masalah 

secara sistematis, faktual, dan akurat. Kemudian pembahasan ini 
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disimpulkan secara deduktif, yakni dengan menarik kesimpulan 

dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus, 

sehingga penyajian hasil penelitian dapat dipahami dengan 

mudah. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Adapun penulisannya sendiri akan dibagi menjadi 

beberapa bagian yang mana pada setiap bab ada pembagian sub 

bab yang masing-masing sub bab mempunyai penjelasan masing-

masing:
20

 

Bab I Pendahuluan memuat mengenai gambaran umum 

penelitian proposal yang terdiri dari latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, 

penelitian terdahulu, metodelogi penelitian, dan sistematika 

pembahasan.  

Bab II Kurir narkoba di bawah umur menurut undang-

undang dan hukum Islam, bab ini membahas pengertian kurir 
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Rajawali Perss, hlm. 35 

 



 

narkoba di bawah umur, ketentuan undang-undang tentang sanksi 

kurir narkoba di bawah umur, pertanggung jawaban pidana 

terhadap anak di bawah umur dan ikut sertaan bentuk pidana pada 

anak di bawah umur.  

Bab III Kasus kurir narkoba di bawah umur di Pengadilan 

Negeri Kayu Agung, bab ini membahas pengadilan negeri kayu 

agung selayang pandang dengan sub bab profil, perkara-perkara 

pidana dan perdata, perkara narkoba di Pengadilan Negeri Kayu 

Agung serta kasus perkara Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2016/PN 

Kag. 

Bab IV Analisis Hukum Terhadap Putusan Hakim Nomor 

24/Pid.Sus-Anak/2016/PN Kag bab ini membahas tentang 

kesesuaian sanski putusan dengan hukum Islam dan juga 

kesesuaian dasar pertimbangan hukum dengan hukum Islam.  

Bab V Penutup bab ini membahas hasil dari penelitian 

penulis dalam bentuk kesimpulan dan saran dari penulis. 

 

 

 



 

BAB II 

KURIR NARKOBA DI BAWAH UMUR MENURUT 

UNDANG-UNDANG DAN HUKUM ISLAM 

 

 

A. Teori Hukum Jinayah Islam 

Jinayah adalah melakukan suatu perkara yang dilarang 

oleh Allah atau meninggalkan suatu perkara yang disuruhnya. 

Hukum jinayah Islam terbagi dalam: Hudud, Qishas, 

Ta‟zir, Diyat. 

a. Jarimah Qishas atau Diyat, menurut bahasa artinya 

memotong. Seperti halnya jarimah hudud, jarimah qishas 

diyat pun telah ditentukan jenis maupun besar hukumannya. 

Jadi jarimah ini pun terbatas jumlah dan hukumannya tidak 

mengenal batas tertinggi maupun tidak. Satu-satunya 

perbedaan jarimah qishas dengan jarimah hudud adalah 

jarimah diyat menjadi hak perseorangan atau hak adami yang 

membuka kesempatan pemaafaan bagi sipembuat jarimah 

oleh orang yang menjadi korban, wali, atau ahli warisnya. 

Menurut syara hukuman balas bagi kesalahan membunuh 



 

dibalas dengan bunuh. (surat Al-baqarah:178). Jarimah yang 

termasuk dalam kelompok ini ada lima macam yaitu: 

pembunuhan sengaja, penganiyaan. Adapun termasuk diyat 

yaitu: pembunuhan tidak disengaja, pembunuhan semi 

sengaja dan penganiyaan tidak sengaja.  

b. Jarimah Hudud, menurut bahasa menahan atau mencegah. 

Jarimah hudud adalah suatu jarimah yang bentuknya telah 

ditentukan syara‟ sehingga terbatas jumlahnya. Selain 

ditentukan bentuknya atau jumlahnya, juga ditentukan 

hukumnya secara jelas baik melalui Al-qur‟an maupun As-

sunnah. Hukuman jarimah ini sangat jelas diperuntukkan bagi 

setiap jarimah. Karena hanya ada satu macam hukuman bagi 

jarimah dan tentu saja tidak mempunyai batas tertinggi 

maupun terendah seperti layaknya hukuman yang lain. Dalam 

pelaksanaannya hukuman terhadap pelaku yang telah nyata-

nyata berbuat jarimah yang masuk ke dalam kelompok hudud 

tentu dengan segala macam pembuktian, hakim tinggal 

melaksanakannya apa yang telah ditentukan syara‟. Jadi, 

fungsi hakim terbatas pada penjatuhan hukuman yang telah 



 

ditentukan, tidak berijtihad dalam memilih hukuman. Adapun 

jarimah yang termasuk dalam kelompok hudu yaitu: zina, 

qadzaf, minuman keras, pencurian, hirabah, pemberontakan 

dan riddah. 

c. Jarimah Ta‟zir, menurut arti katanya memberi pengajaran. 

Dalam fiqh jinayah, ta‟zir merupakan suatu bentuk jarimah 

yang bentuk atau macam jarimah serta hukuman (sanksi) 

jarimah ini ditentukan oleh penguasa. Jadi, jarimah ini sangat 

berbeda dengan jarimah dan bentuk hukumnya telah 

ditentukan oleh syara‟. Tidak ditentukan macam dan 

hukuman pada jarimah ta‟zir sebab jarimah ini berkaitan 

dengan perkembangan masyarakat serta kemaslahatannya. 

Seperti kata mafhum kemaslahatannya selalu berubah 

berkembang dari waktu kewaktu lain dari satu tempat 

ketempat lain. Hukuman ini diserahkan kepada hakim supaya 

hukuman tersebut memberi pengajaran.
21

 

Kelompok jarimah yang termasuk dalam ta‟zir yaitu: 

khianat, suap-menyuap, masuk rumah orang tanpa izin, ingkar 
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janji, riba, menipu, berjudi dan sebagainya. Namun demikian 

meskipun bentuk dan hukumannya ditentukan syara‟ 

penerapan sanksinya diserahkan kepada kebijakan hakim. 

Dari penjelasan di atas jarimah ta‟zir dibagi menjadi dua, 

ta‟zir syara‟ dan ta‟zir penguasa.  

Menurut Abdul Qadir Audah dalam bukunya ensiklopedi 

hukum pidana Islam” kurir adalah utusan yang bersama-sama 

melakukan jarimah dengan cara membantu orang lain dalam 

menyerahkan atau mengantarkan sesuatu”.
22

 

Sementara itu, kurir adalah orang yang disuruh untuk 

mengantar narkoba baik itu diketahuinya atau tidak barang itu 

narkoba. Ini artinya, pengedar belum tentu bandar narkoba. 

Istilah bandar narkoba juga tidak dikenal dalam UU Narkoba.
23

 

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang 

Narkotika, “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari 

tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, 

yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, 
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hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, 

dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke 

dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam 

Undang-Undang ini”.
24

 

Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2001 Tentang 

Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 

(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam 

kandungan. Jadi anak dibawah umur yakni anak yang dalam 

batasan usianya belum mencapai umur yang telah ditentukan 

dalam Undang-Undang.
25

  

 

B. Ketentuan Undang-Undang Tentang Sanksi Bagi Kurir 

Narkoba Dibawah Umur  

Menurut Undang-undang Narkotika No 22 Tahun 1997 

pada Pasal 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, 
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25Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 

Anak KUHP 



 

hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, 

dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke 

dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-

undang ini yang kemudian ditetapkan dengan keputusan menteri 

kesehatan.
26

 

Dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum 

tertulis, biasanya usia anak ditetapkan dalam suatu batasan 

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Kesejahteraan 

Anak dan dalam KUHPerdata bahwa anak adalah seorang yang 

belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin. Menurut 

Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak 

mengatakan anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan 

belas) tahu, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Namun 

khusus mengenai batas usia bagi pemidanaan anak di Indonesia 

menegaskan dalam pasal 4 yaitu: 

1. Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang 

anak adalah sekurang-kurangnya delapan (8) tahun 
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tetapi belum mencapai umur delapan belas (18) tahun 

dan belum pernah kawin. 

2. Dalam hal anak melakukan tindak pidanapada batas 

umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan 

diajukan ke pengadilan setelah anak yang 

bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi 

belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun tetapi 

diajukan di sidang pengadilan anak.
27

 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997, jenis 

narkotika dibagi menjadi 3 kelompok yaitu golongan I, golongan 

ini termasuk narkotik yang paling berbahaya karena daya 

adiktifnya sangat tinggi, golongan ini tidak boleh digunakan 

untuk kepentingan apapun, kecuali untuk penelitian dan ilmu 

pengetahuan. Yang termasuk narkotika golongan I adalah ganja, 

heroin, kokain, putaw, dan opium 

Narkotika golongan II, golongan ini termasuk narkotika 

yang memiliki daya adiktif sangat tinggi tetapi sangat bermanfaat 
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untuk pengobatan dan penelitian. Yang termasuk narkotika 

golongan ini yaitu betametodel, benzetidin, dan pestidin.
28

 

Narkotika golongan III, golongan ini memiliki daya aktif 

yang ringan tetapi dapat bermanfaat untuk pengobatan dan 

penelitian serta untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Yang 

termasuk golongan ini yaitu asetihidrotena dan dihidrokodemia. 

Ketentuan sanksi yang dijatuhkan terhadap anak dalam 

undang-undang ditentukan  berdasarkan pembedaan umur, yaitu 

bagi anak yang masih berumur 8 tahun sampai 12 tahun hanya 

dikenakan tindakan, sedangkan bagi anak yang telah berusia 

diatas 12 sampai 18 tahun dapat dijatuhi pidana. Anak yang 

belum berumur 8 tahun tetapi melakukan suatu tindak pidana 

tertentu, maka ada 2 alternatif tindakan yang dapat diberikan 

kepada anak tersebut. Pertama, diserahkan kepada orang tua, wali 

atau orang tua asuhnya, jika anak tersebut masih dapat dibina, 

kedua, diserahkan kepada Departemen Sosial jika anak tersebut 

tidak dapat dibina oleh orang tua atau wali asuhnya. 
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Ketentuan ini hanya membatasi diri khususnya dalam 

perkara anak nakal saja, tanpa membedakan jenis kelamin laki-

laki atau perempuan dengan umur dibatasi secara minimal dan 

maksimal, dengan pengecualian anak belum pernah kawin.
29

 

Batasan usia sangat penting dalam pembentukan Undang-undang 

seperti perkara pidana. Masalah batasan usia menjadi salah satu 

faktor tolak ukur pertanggung jawaban pidana. Batasan usia 

menjadi penentu atas pelaku dan tingkah lakunya untuk dapat 

diajukan kepengadilan.  

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 114 

ayat (1) tentang narkotika yang berbunyi, “setiap orang yang 

tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, 

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, 

menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana 

dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling 

singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun 

penjara dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000 ( satu 

milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh 

                                                             
29Gatot Supramono, Hukum Pidana Anak, hlm.19 

 



 

milyar rupiah)”. Jadi sudah jelas yang diatur oleh undang-undang 

tentang hukuman bagi siapa saja yang tanpa hak atas tersebut 

diberikan sanksi hukuman yang dijelaskan dalam Undang-undang 

tersebut. 

 

C. Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Anak Dibawah Umur 

Dalam istilah Ushul Fiqh, subyek hukum itu disebut 

mukallaf atau orang-orang yang dibebani hukum, atau mahkum 

alaih yaitu orang yang kepadanya diperlakukan hukum. Ada dua 

hal yang terpenuhi pada seseorang untuk dapat disebut mukallaf 

(subjek hukum), yaitu bahwa ia mengetahui tuntutan Allah itu 

dan bahwa ia mampu melaksanakan tuntutan tersebut. Akal pada 

diri seseorang tumbuh dan berkembang sesuai dengan 

pertumbuhan fisiknya dan baru berlaku atasnya taklif bila akal 

telah mencapai tingkat yang sempurna.  

Menurut hukum positif, tindak pidana ialah perbuatan 

yang melanggar larangan yang diatur oleh aturah hukum yang 

diancam dengan sanksi pidana. Dari istilah yang dikenal delict 



 

berasal dari Bahasa latin Delictum.
30

 Sedangkan tindak pidana 

menurut hukum Islam adalah kata Jarimah berarti perbuatan 

pidana atau tindak pidana.
31

 Jarimah menurut Al-mawardi 

“segala larangan syara‟ yang diancam dengan hukuman hada dan 

ta’zir. 

Perkembangan akal itu sesuatu yang tersembunyi dan 

tidak dapat dilihat dari luar. Karena itu perkembangan akal pada 

manusia dapat diketahu pada perkembangan jasmaninya. Seorang 

manusia akan mencapai tingkat kesempurnaan akal bila mencapai 

batas dewasa atau baligh, kecuali bila mengalami kelaianan yang 

menyebabkan ia terhalangatau taklif.
32

 

Usia dewasa dalam kitab-kitab Fiqh ditentukan dengan 

tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu bagi wanita telah mulai 

haid atau menstruasi dan para laki-laki dengan mimpi basah. 

Pembatasan berdasarkan jasmani ini didasarkan pada petunjuk 

Al-quran, yaitu sampai mencapai usia perkawinan atau umur 

yang ada waktu itu telah mungkin melangsungkan perkawinan. 
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Dalam keadaan tidak terdapat atau sukar diketahui tanda yang 

bersifat jamaniyah tersebut, diambil patokan umur yang dalam 

pembatasan ini terdapat perbedaan pendapat antara ulama fiqh.  

Menurut jumhur ulama, umur dewasa itu adalah 15 tahun 

bagi anak laki-laki dan perempuan. Menurut Abu Hanifah, umur 

dewasa untuk laki-laki adalah 18 tahun, sedangkan bagi 

perempuan adalah 17 tahun. Bila seseorang tidak mencapai umur 

tersebut, maka belum berlaku padanya beban hukum atau taklif.
33

 

Manusia dalam batas umur tamyiz (kira-kira 7 tahun) 

sampai dewasa dalam hubungannya dengan hukum, sebagian 

tindakannya telah dikenai hukum dan sebagian lagi tidak dikenai 

hukum. Dalam hal ini tindakan manusia, ucapanatau 

perbuatannya, terbagi pada tingkat, dan setiap tingkat mempunyai 

akibat hukum tersendiri, yaitu: 

1. Tindakan yang semata-mata menguntungkan 

kepadanya, umpamanya menerima pemberian (hibah) 

dan wasiat. Semua tindakan dalam bentuk ini, baik 

dalam bentuk ucapan maupun perbuatan adalah sah 
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dan terlaksana tanpa memerlukan persetujuan dari 

walinya. 

2. Tindakan yang semata-mata merugikannya atau 

mengurangi hak-hak yang ada padanya, umpamanya 

pemberian yang dilakukannya baik dalam bentuk 

hibah atau sadaqah, pembebasan hutang, jual beli 

dengan harga yang tidak pantas. Segala tindakannya, 

baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan yang 

dilakukan oleh mumayyiz dalam bentuk ini tidak sah 

dan tidak berakibat hukum atau batal yang tidak 

memungkinkan untuk disetujui oleh walinya. 

3. Tindakan yang mengandung keuntungan dan 

kerugian. Umpamanya jual beli, sewa menyewa, 

upah-mengupah, dan lainnya yang disatu pihak 

mengurangi haknya dan dipihak lain menambah hak 

yang ada padanya. Tindakan yang dilakukan dalam 

bentuk ini tidak batal secara mutlak tetapi dalam 

kesahannya tergantung kepada persetujuan yang 

diberikan walinya sesudah tindakan itu dilakukan. 



 

Tindakan mumayyiz dalam hubungannya dengan ibadah 

adalah sah karena ia cakap dalam melakukan ibadat, tetapi ia 

belum dituntut secara pasti karena ia belum dewasa. Dalam masa 

ini orang tuanya harus mendidik dan membiasakannya untuk 

melakukan ibadah badaniyah.  

Adapun tindakan kejahatan yang dilakukannya yang 

merugikan orang lain, ia dituntut dan dikenai sanksi hukuman 

berupa ganti rugi harta dan tidak hukuman badan. Karena itu 

tidak berlaku padanya qishas dalam pembunuhan, dera atau rajam 

pada perzinahan, atau potong tangan pada pencurian. Ia hanya 

dapat menanggung diyat pembunuhan atau ta’zir yang 

dibebankan kepada hartanya atau orang tuanya.
34

 

Hukum Islam dipandang sebagai hukum pertama di dunia 

yang membedakan secara sempurna anatara anak kecil dan orang 

dewasa dari segi tanggung jawab pidana. Hukum Islam juga 

merupakan hukum pertama yang meletakkan tanggung jawab 

anak-anak telah dikeluarkan sejak empat belas abad yang lalu, 

hukuman ini dianggap sebagai hukum terbaru dalam hal 
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pertanggung jawaban pidana pada anak kecil (belum dewasa) 

pada masa sekarang ini. Tanggung jawab pidana dalam hukum 

Islam terdiri atas dua unsur utama, yaitu Kekuatan (berfikir) 

idhrak, dan  Pilihan (ikhtiar). 

Karena itu, hukum bagi anak kecil berbeda seiring dengan 

perbedaan fase-fase yang dilaluinya oleh manusia semenjak 

lahirnya sampai waktu sempurnanya kekuatan akal (idhrak) dan 

pilihan (ikhtiar) yang lemah kemudian kedua-duanya sedikit 

demi sedikit mulai terbentuk hingga akhirnya manusia dapat 

memahami batas waktu tertentu hingga akhirnya pertumbuhan 

akalnya menjadi sempurna.
35

  

Atas dasas adanya tahapan-tahapan dalam bentuk idrak 

(kekuatan berfikir) ini, dibuatlah kaidah tanggung jawab pidana. 

Ketika kekuatan berfikir tidak ada pada diri manusia, tanggung 

jawab pidana juga tidak ada. Ketika kekuatan berfikirnya lemah, 

yang dijatuhkan padanya bukan tanggung jawab pidana, 
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melainkan hukuman mendidik. Ketika kekuatan berfikirnya 

sempurna, manusia barulah mempunyai tanggung jawab pidana. 

Fase-fase yang dilalui manusia dari sejak lahir sampai 

usia dewasa terdiri atas tiga fase sebagai berikut: 

1. Fase pertama, fase tidak adanya kemampuan berfikir 

(idhrak) 

Pada fase ini, seorang anak dianggap tidak 

mempunyai kekuatan berfikir. Ia pun disebut anak yang 

belum mumayyiz. Pada realitasnya, tamyiz tidak terbatas 

pada usia tertentu karena kemampuan berfikir dapat 

timbul  sebelum usia tujuh tahun dan kadang-kadang 

sesudahnya. Ia hanya dipengaruhi oleh perbedaan orang, 

lingkungan, keadaan, kesehatan dan mentalnya.
36

 

Anak dianggap belum mumayyiz jika usianya belum 

sampai tujuh tahun meskipun ada anak dibawah usia tujuh tahun 

lebih cepat untuk dapat membedakan yang baik dan yang buruk 

(tamyiz) dari pada anak lain seusianya. Ini karena hukum didasari 

kebanyakan orang, bukan atas perseorangan.  
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Hukum pada kebanyakan orang menegaskan bahwa 

tamyiz belum dianggap ada pada diri seorang anak sebelum 

berusia tujuh tahun. Karenanya, apabila anak kecil melakukan 

tindak pidana apapun sebelum berusia tujuh tahun, ia tidak 

dihukum, baik pidana maupun hukuman ta’dibi (hukuman untuk 

mendidik). Anak kecil tidak dijatuhi hukuman hudud, qishas, dan 

ta‟zir apabila ia melakukan tindak pidana hudud dan tindak 

pidana qishas misalnya membunuh atau melukai. 

Walaupun demikian, adanya pengampunan tanggung 

jawab pidana terhadap anak kecil bukan berarti membebaskan 

dari tanggung jawab perdata atas semua tindak pidana yang 

dilakukannya.  

Ia bertanggung jawab untuk mengganti semua kerusakan 

harta jiwa orang lain. Tanggung jawab perdata tidak dapat hilang, 

sebab menurut kaidah asal hukum Islam, darah dan harta benda 

itu maksun (tidak dihalalkan atau mendapat jaminan keamanan) 

dan juga uzur-uzur syar‟i tidak menafikan kemaksuman. Ini 

berarti uzur-uzur syar‟i tidak mengapuskan dan menggugurkan 

ganti rugi meski hukumannya digugurkan. 



 

4. Fase kedua, kemampuan berfikir lemah 

Fase ini dimulai sejak si anak menginjak usia 

tujuh tahun sampai ia mencapai usia baligh. Mayoritas 

fuqaha membatasinya pada usia lima belas tahun. 

Apabila seorang anak telah menginjak usia tersebut, ia 

dianggap telah dewasa secara hukum meskipun dia 

belum dewasa dalam arti yang sebenarnya.
37

 

Dalam fase ini, anak kecil yang telah mumayiz tidak 

bertanggung jawab secara tindak pidana atas tindak pidana yang 

dilakukannya. Dia tidak dijatuhi hukuman hudud bila ia mencuri 

atau berzina, misalnya. Dia juga tidak dihukum qishas bila 

membunuh atau melukai, tetapi dikenai tanggung jawab ta’dibi, 

yaitu hukuman yang bersifat mendidik atas pidana yang 

dilakukannya.  

Meskipun pada dasarnya hukuman ta’dibi (untuk 

mendidik), bukan hukuman pidana. Akibat menganggap hukuman 

itu untuk mendidik, si anak tidap dapat dianggap sebagai residivis 

(pengulang kejahatan) meski hukuman untuk untuk mendidik 
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telah dijatuhkan kepadanya. Si anak juga tidak boleh dijatuhi 

hukuman takzir kecuali hukuman yang dianggap untuk mendidik 

seperti pencelaan dan pemukulan. 

5. Fase ketiga, kekuatan berfikir penuh (sempurna) 

Fase ini dimulai sejak si anak menginjak 

usia kecerdasan (dewasa), yaitu kala menginjak 

usia lima belas tahun, menurut pendapat mayoritas 

fuqaha, atau berusia delapan tahun, menurut 

pendapat Imam Abu Hanifah dan pendapat yang 

popular dalam mazhab Maliki. Pada fase ini, 

seseorang dikenai tanggung jawab pidana atas 

tindak pidana yang dilakukannya apapun jenisnya. 

Dia dijatuhi hukuman hudud apabila dia berzina atau 

mencuri dan qishas apabila dia membunuh atau melukai, 

demikian pula dijatuhi takzir apabila melakukan tindak pidana 

takzir.
38

 

Pada galibnya hukum-hukum positif sama pendiriannya 

dengan syariat Islam yaitu mengadakan perbedaan pertanggung 
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jawaban pidana menurut perbedaan umur anak-anak dibawah 

umur.
39

 

Pada Hukum Positif juga anak-anak dibawah umur 

dikenakan pertanggung jawaban perdata, baik dijatuhi hukuman 

pidana atau tidak karena tidak ada perlawanan antara 

dibebaskannya dari hukuman karena belum mencapai akibat dari 

perbuatannya. Menurut KUHP Indonesia (pasal 45) apabila 

seorang anak dibawah umur kurang dari 16 tahun umurnya, 

ketika melakukan jarimah, maka hakim bisa menetapkan salah 

satu dari tiga hal, yitu mengembalikan kepada orang tua atau 

walinya tanpa dijatuhi hukuman atau diserahkan kepada 

pemerintah untuk dididik tanpa dijatuhi hukuman atau dijatuhi 

hukuman. 

Hukuman yang dijatuhi ialah hukuman pokok maksimal 

bagi jarimah tersebut dengan dikurangi sepertiganya. Jika jarimah 

tersebut diancam dengan hukuman mati atau hukuman penjara 
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seumur hidup, maka diganti dengan hukuman penjara selama-

lamanya 15 tahun (pasal 47).
40

 

Dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum 

tertulis, biasanya usia anak ditetapkan dalam suatu batasan umur 

tertentu sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang 

Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak dan dalam 

Burjelijk Wetboek (KUHPerdata) bahwa anak adalah seseorang 

yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin.  

Pembentuk undang-undang mempunyai ketegasan tentang 

usia berapa seseorang diartikan sebagai anak dibawah umur 

sehingga berhak mendapat keringanan hukuman demi 

menerapkan perlakuan yang khusus bagi kepentingan psikologi 

anak. Namun lain halnya menurut hukum Islam, dimana batasan 

ini tidak berdasarkan atas perhitungan usia tetapi dimulai sejak 

adanya tanda-tanda perubahan badaniah, baik pria maupun 

wanita.
41
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D. Ikut Sertaan Bentuk Pidana Pada Anak Di bawah Umur 

Seorang anak yang melakukan tindak pidana wajib 

disidangkan di pengadilan khusus anak yang berada dilingkaran 

peradilan umum, dengan proses khusus serta pejabat khusus yang 

memahami masalah anak, mulai dari penangkapan, penahanan, 

proses mengadili dan pembinaan. Sementara itu, dari perspektif 

ilmu pemidanaan, meyakini bahwa penjatuhan pidana terhadap 

anak nakal cenderung merugikan perkembangan jiwa anak 

dimasa mendatang. Kecenderungan merugikan ini akibat efek 

dari penjatuhan pidana terutama pidana penjara, yang berupa 

stigma (cap jahat).
42

 

Dikemukakan juga oleh Barda Nawawi Arief, “Bahwa 

Hukum Perlindungan sosial masyarakat penghapusan 

pertanggung jawaban pidana (kesalahan) dan digantikan 

tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan anti sosial”. 

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang perlindungan anak, pengertian anak adalah seseorang 

yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang 
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masih dalam kandungan. Sedangkan dalam konvensi hak-hak 

anak. “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 

tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut 

ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal”. Sementara itu 

dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Anak 

adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) 

tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam 

kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingan. 

Ikut sertaan anak apabila dalam kesehariannya 

menjadikan kurir narkoba sebgai pekerjaan tetap dalam hukum 

Islam sanski yang diberikan menjadi berat sam hukumannya 

seperti bandar narkoba, akan tetapi ikut sertaan anak tersebut 

hanya sebagai faktor ekonomi salah satunya atau hanya ikut-

ikutan teman disekitar maka hukumannya dibebaskan.
43

 

Menurut Setya Wahyudi, “Juvenile Deliquency adalah 

suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma 

hukum maupun norma sosial yang dilakukan anak-anak usia 

muda. Penggunanaan istilah kejahatan anak untuk juvenile 

                                                             
43Zainudin Ali, Hukum Pidana Islam, 2007, Jakarta: Sinar Grafika, 

Cet- ke 7, hlm. 101 



 

deliquency juga dapat menimbulkan dampak negatif secara 

psikologis terhadap anak yang menjadi pelakunya”. 

Seseorang dihadapkan ke depan sidang pengadilan 

pidana, tujuannya adalah untuk membuktikan apakah perbuatan 

yang dilakukannya dapat dipertanggung jawabkan dan pengenaan 

sanksi hukum pidana yang tepat kepada orang tersebut. 

Seseorang dikatakan bersalah apabila: 

1. Orang tersebut mempunyai kemampuan bertanggung 

jawab karena keadaan jiwanya normal, 

2. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya 

berupa kesengajaan atau kealpaan, 

3. Tidak terdapat alasan pemaaf atau tidak ada alasan 

pengapus kesalahan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB III 

KASUS KURIR NARKOBA DI BAWAH UMUR DI 

PENGADILAN NEGERI KAYU AGUNG 

 

 

A. Pengadilan Negeri Kayu Agung: Selayang Pandang 

1. Profil Pengadilan Negeri Kayu Agung 

Aspek penegakan hukum (law enforcement) 

merupakan salah satu visidi era reformasi saat ini di lembaga 

yang berkaitan meliputi kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan 

di tingkat  Kabupaten/Kota. Banyaknya perkara yang masuk 

dan jumlah putusan yang di berikan oleh Pengadilan Negeri 

merupakan rangkaian proses penegakan hukum itu sendiri.  

Tegaknya hukum kepada siapa pun menjadi 

indikator terciptanya keadilan bagi masyarakat. Jumlah 

perkara yang masuk di Pengadilan Negeri Kayu Agung 

selama tahun 2014 sebanyak 39 perkara perdata dan 713 

perkara pidana, dari jumlah tersebut yang telah diputus 

sebanyak 22 perkara perdata dan 711 perkara pidana. Jika 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya, perkara perdata 



 

mengalami trend kenaikan dan perkara pidana mengalami 

kenaikan pula. 

Daerah tingkat II Ogan Komering Ilir yang merupakan 

wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung dikepalai 

oleh bupati sebagai kepala daerah dengan dibantu wakil 

bupati serta sekretaris daerah beserta aparatur pemerintahan 

daerah. Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tahun 

2006 sebelumnya terdiri dari 12 kecamatan dimekarkan 

menjadi 18 kecamatan dan masing-masing kecamatan terbagi 

atas desa-desa dan kelurahan sedangkan setiap desa dan 

kelurahan didalamnya tersusun atas dusun, lingkungan 

maupun rukun warga dan sebagian masih dibagi lagi kedalam 

rukun tetangga. Daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu 

Agung meliputi seluruh daerah tingkat II Ogan Komering Ilir 

dan daerah tingkat II Ogan Ilir, Wilayah Kabupaten Ogan 

Komering Ilir terletak diantara 104
0
,20` dan 106

0
,00` bujur 

timur dan 2
0
,30` sampai 4

0
,15` lintang selatan dengan 

ketinggian rata-rata 10 meter diatas permukaan laut, secara 
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administrasi  berbatasan dengan:
44

 

- Disebelah Utara dengan Kota Palembang , 

Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Ogan Ilir 

- Disebelah Selatan dengan Kabupaten OKU Timur 

dan Propinsi Lampung 

- Disebelah Barat dengan Kabupaten Ogan Ilir 

- Disebelah Timur dengan Selat Bangka dan Laut 

Jawa  

- Dan Wilayah Kabupaten Ogan Ilir terletak diantara 

3
0
02` sampai 3

0
48` Lintang Selatan dan diantara 

104
0
20` sampai 104

0
48` bujur Timur dengan 

ketinggian rata-rata 8 meter diatas permukaan laut, 

secara administrasi  berbatasan dengan: 

- Disebelah Utara berbatasan dengan Kota 

Palembang dan Kabupaten Banyuasin 

- Disebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten 

Ogan Komering Ulu (OKU) 
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- Disebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten 

Muara Enim dan Kota Prabumulih 

- Disebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten 

OKU Timur. 

 

2. Jumlah Perkara Pidana Pada Tahun 2017 di Pengadilan 

Negeri Kayu Agung 

            Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar 

larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan 

sanksi pidana. Dalam penelitian yang penulis teliti di 

Pengadilan Negeri Kayu Agung dengan jumlah masing-

masing perkara-perkara pidana selama Tahun 2017 dengan 

berbagai macam kasus seperti pencurian, penganiyaan, 

narkotika, senjata tajam, perlindungan anak, perjudian, dan 

kejahatan terhadap nyawa.  

                Berikut daftar jumlah perkara pidana pada 

Pengadilan Negeri Kayu Agung pada Tahun 2017: 

 



 

Tabel 1
45

 

Perkara-perkara Pidana pada Tahun 2017 Pengadilan 

Negeri Kayu Agung 

 

 

NO JENIS PERMASALAHAN PELANGGARAN JUMLAH 

1 Pencurian 363, 365 KUHP 252 

2 Penganiayaan 351 KUHP 34 

3 Narkotika/Psikotropika 112, 114, 127 35 TH 09 225 

4 Senjata tajam 1, 2 UU 12 TH 1951 64 

5 Perlindungan anak 80,81 UU 35 TH 2004 33 

6 Perjudian 303 KUHP 11 

7 Kejahatan terhadap nyawa 338 KUHP 13 

 

 

3. Jumlah Perkara Perdata Pada Tahun 2017 di Pengadilan 

Negeri Kayu Agung 

               Adapun perkara perdata yang terjadi pada Tahun 

2017 di Pengadilan Negeri Kayu Agung hanya sedikit 

dibandingkan dengan perkara pidana. Perkara yang masuk 

pada Tahun 2017 yaitu Permohonan berjumlah 12, gugatan 
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berjumlah 29, kejahatan lalu lintas berjumlah 14.961 dan 

pidana cepat atau penilangan yakni berjumlah 2. 

             Dibawah ini Untuk mempermudah melihat 

rekapitulasi jumlah perkara perdata pada Pengadilan Negeri 

Kayu Agung: 

Tabel 2
46

 

Jumlah Perkara Perdata Pada Tahun 2017 Pada Pengadilan 

Negeri Kayu Agung 

 

 

NO JENIS PERKARA TAHUN JUMLAH 

1 Permohonan 2017 12 

2 Gugatan 2017 29 

3 Lalu lintas 2017 14.961 

4 Tilang/Pidana cepat 2017 2 

 

B. Perkara Narkoba di Pengadilan Negeri Kayu Agung Tahun 

2017 

Menurut Indriyanto Seno Adji “tindak pidana adalah 

perbuatan seseorang yang diancam pidana perbuatannya 

                                                             
46Rekapitulasi Jumlah Perkara Perdata, Jumlah Perkara Perdata Pada 

Tahun 2017 Pada Pengadilan Negeri Kayu Agung, 2017 



 

bersifat melawan hukum terdapat suatu kesalahan yang bagi 

pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya”.
47

 

Dibawah ini untuk memudahkan pembaca melihat jumlah 

dari perkara yang ada di Pengadilan Negeri Kayu Agung Pada 

Tahun 2017: 

 

Tabel 3 

Jumlah Perkara-perkara Narkoba Pada Tahun 2017 di 

Pengadilan Negeri Kayu Agung 

 

 

NO Perkara Bulan Jumlah 

1 Narkotika Januari-maret 53 

2 Narkotika April-juni 59 

3 Narkotika Juli-agustus 31 

4 Narkotika September 26 

5 Narkotika Oktober 19 

6 Narkotika November 19 

7 Narkotika Desember 18 

8 Penadahan 480 KUHP 15 

9 Penipuan 378 KUHP 8 

10 Penggelapan 372,374 KUHP 23 
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11 Kejahatah umum 170 KUHP 12 

12 
Tindak pidana 

lain 

310, UU 22 TH 

2009 
16 

13 Hak kebebasan 335 KUHP 6 

14 KDRT 
44 UU 23 th 

2004 
8 

15 Pornografi 
29 UU 44 th 

2008 
1 

16 
Pengrusakan 

barang 
170 KUHP 17 

17 Pemalsuan surat 263 KUHP 2 

18 Asusila 289 KUHP 4 

19 Pembakaran lahan 
108 UU 39 th 

2014 
2 

20 Pemalsuan uang 
36(3) 26(3) UU 

7 th 2011 
1 

 

C. Kasus Pidana Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2016/Pengadilan 

Negeri Kayu Agung 

Perkara Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2016 PN KAG dengan 

nama inisial  is bin joni dengan jenis kelamin laki-laki, tempat 

tinggal di kelurahan tanjung rancing kecamatan Kayu Agung, 

beragama Islam dan pekerjaan sebagai karyawan di salah satu 

rumah makan yang berlokasi di Kayu Agung. Penahanan anak 



 

yang berinisial is ditangkap pada tanggal 27 September 2016 dan 

selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan, masing-masing oleh 

penyidik sejak tanggal 30 September 2016 sampai dengan tanggal 

6 Oktober 2016.
48

 

Menimbang bahwa anak diajukan kepersidangan oleh 

penuntut umum dengan surat dakwaan yang pada pokoknnya 

adalah sebagai berikut: 

- Bahwa ia anak is pada hari Selasa 27 September 

2016 sekira pukul 13.30 Wib atau setidak-tidaknya 

pada suatu waktu dalam bulan september tahun 

2016 di rumah makan rbm jalan baru kel. Cinta raja 

kab. OKI atau setidak-tidaknya masih masuk dalam 

daerah hukum pengadilan negeri kayu agung tanpa 

hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, 

menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual 

beli menukar atau menyerahkan narkotika golongan 

I 

- Bahwa bermula sebelum kejadian penangkapan 
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terhadap anak is sekira pukul 11.00 wib anak is 

pergi ke desa Ulak Jermun kec.sp padang kab. OKI 

untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 

(satu) paket seharga Rp.250.000 (du ratus ribu 

rupiah) kepada Alek yang mana narkotika jenis 

shabu tersebut adalah pesanan dari saudara Rico 

kemudian setelah anak is memperoleh 1 paket 

narkotika jenis shabu tersebut, anak is langsung 

pergi ke rumah makan rbm untuk menemui saudara 

Rico.
49

  

Namun belum sempat anak is menyerahkan narkotika 

jenis shabu tersebut datanglah pihak kepolisian dari Sat Res 

narkoba Polres OKI yang diantaranya saksi Andi Sustra, SH, 

Yusrizal, SH dan Andi Wage melakukan penagkapan terhadap 

anak is yang mana sebelum para saksi menangkap anak is para 

saksi melihat anak is membuang 1 (satu) buah dompet warna 

smerah yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening, 2 (dua) buah 

pirek kaca serta 1 (satu) buah pipetketanah serta anak juga 

                                                             
49Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung, Nomor 24/Pis.Sus-

Anak/2016/PN Kag 



 

membuang bungkusan kecil yang berisi 1 (satu) bungkus plastik 

bening yang berisi narkotika jenis shabu kemudian para saksi 

langsung mengambil barang bukti yang dibuang oleh anak IS 

tersebut dan para saksi juga mengamankan handphone warna 

hitam yang saat itu dipegang di tangan kiri anak kemudian para 

saksi menanyakan mengenai kepemilikan narkotika jenis shabu 

tersebut yang mana saat itu anak IS mengakui kalau barang bukti 

yang ditemukan tersebut adalah milik anak is sendiri Bahwa 

menurut anak is telah menjual narkotika jenis shabu telah 3 (tiga) 

minggu. 

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap 

diri anak oleh karena itu harus dijatuhi pidana maka perlu 

dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan 

yang meringankan. Hal yang memberatkan dan hal yang 

meringankan kepada terdakwa adalah sebagai berikut: 

 Hal-hal yang memberatkan perbuatan anak yakni 

meresahkan bagi masyarakat, dan hal-hal yang meringankan anak 

tersebut yakni dia mengakui terus terang dan menyesali 

perbuatannya, serta anak sopan dalam persidangan dan tidak 



 

mempersulit jalannya persidangan.
50

 

Memperhatikan, pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 

tahun 2009, Undang-undang nomo 11 tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang nomor 8 tahun 1981 

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-

undangan lain yang bersangkutan tuntutan untuk terdakwa yakni: 

a. Menyatakan anak yang berinisial is terbukti secara 

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 

pidana “Tanpa Hak Melawan Hukum 

Memiliki,Menyimpan,Mengusai, atau Menyediakan 

Narkotika Golongan I Bukan Tanaman. 

b. Menjatuhkan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun 3 

(Tiga) bulan penjara, denda sebesar Rp. 

1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan 

 ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti 

dengan 1 (satu) bulan penjara. 

c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan 

yang telah dijalani oleh anak is dikurangkan 
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seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan 

d. Menetapkan agar anak is tetap ditahan 

e. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri 

Kayu Agung untuk mengirimkan salinan putusan ini 

kepada balai Pemasyarakatan Klas I Palembang 

untuk diketahui. 

Dari penetapan putusan dengan perkara Nomor 

24/Pid.Sus-Anak/2016/ PN Kag telah jelas disebutkan dasar 

pertimbangan hakim dengan hal yang meringankan dan 

memberatkan.  

Dari hasil putusan disimpulkan anak ditetapkan sudah 

melanggar hukum yanki dengan tanpa hak memiliki narkotika 

golongan 1 jenis sabu.  

Dengan demikian diputuskan dalam rapat 

permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung 

pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016  yang diketuai oleh Ibu 

Umi Kusuma Putri, SH, M.H selaku hakim ketua sidang,  Bapak 

Firman Jaya, S.H dan Lina Safitri Tazili, SH, masing-masing 

selaku hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat 



 

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayu  Agung Nomor 

24/Pid.Sus-Anak/2016/PN Kag tanggal 14 Oktober 2016.
51
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BAB IV 

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KASUS NOMOR 

24/PID.SUS-ANAK/2016/PN AKAG DI PENGADILAN 

NEGERI KAYU AGUNG 

 

 

A. Kesesuaian Sanksi Putusan dengan Hukum Islam 

Sebagaimana penulis kemukakan pada bab terdahulu, 

narkotika tidak dikenal pada masa Rasulullah SAW, walaupun 

demikian ia termasuk kategori khamar, bahkan narkotika lebih 

berbahaya dibanding dengan khamar. Istilah narkotika dalam 

konteks Islam, tidak disebutkan secara langsung dalam Al-qur‟an 

maupun sunnah. Dalam Al-qur‟an hanya menyebutkan istilah 

khamar. Tetapi karena dalam teori ilmu usul fiqh, bila suatu 

hukum belum ditentukan status hukumnya, maka bisa 

diselesaikan melalui metode qiyas (analogi hukum). 

Dalil-dalil hukum yang telah disepakati oleh jumhur 

ulama ada 4 yakni Al-qur‟an, Sunah, ijma‟ dan qiyas keempat 

hukum tersebut sudah ditetapkan urutannya. Qiyas secara 

etimologis berasal dari bahasa arab, yang artinya mengukur dan 

menyamakan antara dua hal, baik yang konkritmaupun yang 



 

abstrak.
52

 

Qiyas menurut istilah ushul fiqh ialah menyamakan suatu 

masalah yang tidak terdapat ketentuan hukumnya dalam nash Al-

qur‟an dan Sunnah. Contoh tentang qiyas salah satunya adalah: 

dalam surah Al-maidah ayat 90 terdapat larangan keras minum 

khamar. Mengapa minum khamar dilarang. Dalam hal ini kita 

perlu meneliti illat hukumnya (sebab adanya larangan keras untuk 

meminum itu) ialah karena bisa memabukkan dan dapat merusak 

saraf otak atau akal. 

Sudah tentu unsur memabukkan itu terdapat disemua 

minuman keras. Karena dengan qiyas, semua jenis minuman 

keras diharamkan.  

Dari contoh qiyas di atas, dapat diketahui bahwa qiyas itu 

mempunyai 4 unsur rukun unsur, yaitu: 

a. Asl (pokok), ialah masalah yang telah ada nashnya 

mengenai hukumnya. Asl juga disebut maqis 

„alaih yang disamai dan musyahabbah bih. 

b. Far‟ (cabang), ialah masalah yang tidak ada 
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nashnya mengenai hukumnya. Far‟ juga disebut 

maqis yang disamakan dan musyahabah yang 

diserupakan. 

c. Hukum asl (hukum pokok), ialah hukum syara‟ 

yang telah ditetapkan nashnya untuk pokok dan 

dikehendaki hukumnya.  

Illat hukum adalah yang menjadi motif atau alasan adanya 

ketentuan hukum pada asl, dan ingin dicari apakah illat hukum 

pada pokok itu juga terdapat pada cabang. 

Dalam pandangan Islam keharaman tersebut terletak pada 

tindakan mengkonsumsi sesuatu yang dinyatakan haram, 

meskipun dalam kenyataan belum memabukkan dan belum 

mendatangkan dampak negatif apa-apa, karena pandangan Islam 

dalam hal ini bersifat preventif. Sedangkan dalam pandangan 

Barat minuman keras itu baru dilarang bila telah nyata 

mengancam ketentraman umum.
53

  

 

Dalam surat Al-baqarah ayat 219 Allah SWT berfirman: 
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Al-qur‟an Surah Al-baqarah ayat 219 



 

يَْسأَلُىًََك َعِي اْلَخْوِر َواْلَوْيِسِر قُْل فِيِهَوا إِْثٌن َكبِيٌر َوَهٌَافُِع لِلٌَّاِس َوإِْثُوهَُوا أَْكبَُر 

ُ لَُكُن اآليَاِت لَ  ٌْفِقُىَى قُِل اْلَعْفَى َكَذلَِك يُبَيُِّي َّللاَّ َعلَُّكْن ِهْي ًَْفِعِهَوا َويَْسأَلُىًََك َهاَذا يُ

 تَتَفَكَُّروىَ 

 

Artinya : “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan 

judi. Katakanlah: "Pada keduanya itu terdapat 

dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, 

tetapi dosa keduanya lebih besar dari 

manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu 

apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang 

lebih dari keperluan." Demikianlah Allah 

menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya 

kamu berpikir”. 

  

Maksudnya kaum mukminin bertanya kepadamu wahai 

Rasul tentang hukum khamar dan judi dimana pada zaman 

jahiliyah kedua hal tersebut sering terjadi dan dilakukan pada 

awal-awal Islam. Seolah-olah terjadi kesulitan memahami 

perkara tersebut. Karena itu, mereka bertanya kepadamu tentang 

hukum-hukumnya.  

Maka Allah memerintahkan kepada Nabi-Nya untuk 

menjelaskan manfaat-manfaatnya dan kemudoratannya kepada 

mereka agar hal tersebut menjadi pendahuluan untuk 

40 



 

pengharamannya dan wajib meninggalkan kedua perbuatan 

tersebut secara total. Dari kasus penulis teliti yakni perkara 

Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2016/PN Kag dengan menimbang 

bahwa dalam perkara ini anak tersebut terbukti bersalah dengan 

adanya barang bukti di depan persidangan dengan hal yang 

memberatkan dan meringankan serta memperhatikan pasal 112 

ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 

undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 

Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainya 

hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) 

tahun dan 3 (tiga) bulan penjara. 

Untuk itu bila memang belum ditemukan status hukum dari 

narkotika dalam syari‟at Islam, maka para ulama (mujtahid) 

biasanya menyelesaikan dengan jalan ijtihad mereka, melalui 

metedologi hukum Islam dengan jalan pendekatan qiyas sebagai 

solusi istinbat hukum yang belum jelas hukumnya dalam syari‟at 



 

Islam. Berikut ini dipaparkan metode penyelesaian ketentuan 

hukum narkotika dengan pendekatan qiyas:
54

 

1. Al-Ashl, adalah khamar, karena sesuatu yang ada 

hukumnya dalam nash (Al-qur‟an), sebagaimana firman 

Allah dalam surat Al-maidah ayat 90. 

2. Al-Far’u (cabang) adalah narkotika, karena tidak ada 

hukumnya dalam nash tetapi ada maksud menyamakan 

status hukumnya kepada nash yakni khamar. Narkotika 

dalam hal ini disebut al-musyabbah (yang diserupakan). 

3. Hukum Ashl adalah khamar hukumnya haram, 

sebagaimana yang tertuang dalam firman Allah (Q.s Al-

maidah ayat 90) dengan itu menjadi tolak ukur ketetapan 

hukum bagi cabang (al-far’u). 

4. Al-Illat, karena dampak negatif dari pada khamar dapat 

memabukkan menghilangkan akal pikiran dan melupakan 

Allah SWT. Sedangkan narkotika adalah far‟u karena 

tidak terdapat nash mengenai hukumnya dan narkotika 

telah menyamai khamar dalam kedudukannya adalah 
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memabukkan.
55

 

Hukum Islam menjatuhkan hukuman delapan puluh kali 

dera bagi pelaku tindak minuman keras. Ini merupakan hukuman 

yang memiliki satu batas karena hakim tidak dapat mengurangi, 

menambahi atau menggantinya dengan hukuman yang lain. Imam 

Syafi‟i berpendapat bahwa “hukuman hudud terhadap pelaku 

tindak pidana meminum minuman keras adalah empat puluh kali 

dera. Pendapatnya tersebut menyalahi ulama mazhab yang 

lain”.
56

 

Imam Syafi‟i beralasan karena tidak ada dalil yang 

bersumber dari Rasulullah SAW bahwa beliau pernah 

mencambuk para peminum minuman keras lebih dari empat 

puluh kali. Menurut Imam  Syafi‟i sisa empat puluh dera yang 

lain bukan termasuk hukuman hudud, melainkan hukuam ta’zir. 

Menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah serta 

sebuah riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal, orang yang 

meminum minuman keras harus didera sebanyak delapan puluh 
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kali.  

Imam Syafi‟i berpendapat ini juga didapati dalam riwayat 

lain dari Ahmad bin Hanbal bahwa hukuman hudud atas tindak 

pidana ini adalah empat puluh kali dera. Akan tetapi, tidak ada 

halangan bagi penguasa (imam) untuk mendera pelaku sampai 

delapan puluh kali jika ia memiliki kebijakan seperti itu. Jadi, 

hukuman hudud atas peminum minuman keras hanyalah empat 

puluh kali deraan dan selebihnya, yaitu empat puluh deraaan 

lainnya, adalah hukuman ta’zir.
57

 

Menurut Imam Abu Hanifah, hukuman hudud karena 

mabuk dan karena meminum minuman keras adalah sama. 

Perbedaan pendapat dikalangan fukaha dalam menentukan kadar 

hukuman hudud disebabkan tidak adanya ketentuan dalam Al-

qur‟an tentang hukuma tersebut. Selain itu, riwayat yang ada 

tidak menyebutkan dengan pasti adanya ijma para sahabat tentang 

hukuman hudud atas pelaku tindak pidana meminum minuman 

keras.
58

 

Adapun pelanggaran meminum minuman keras itu sendiri 
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bersumber dari Al-qur‟an. Menurut pendapat yang kuat, 

penentuan delapan puluh kali dera baru ditetapkan pada masa 

khalifah Umar bin Khatab r.a ketika ia bermusywarah dengan 

para sahabat mengenai hukuman meminum minuman khamar 

tersebut. Ali bin Abi Thalib r.a menyarankan agar hukumannya 

berupa dera delapan puluh kali dera dengan alasan apabila 

seseorang minum ia akan mabuk, jika ia mabuk ia akan 

mengigau, jika ia mengigau ia akan memfitnah (qadzab) 

sedangkan hukuman bagi pelaku qadzab adalah delapan kali dera. 

Pendapat ini disetujui oleh para sahabat yang lain. Jadi, sumber 

larangan minuman keras adalah Al-quran‟am hukumnya 

bersumber dari hadis dan berasal dari ijma para sahabat. 

Hukum Islam menetapkan hukuman dera bagi peminum 

minuman keras atas dasar yang kuat yakni ilmu psikologi. 

Hukum Islam kemudian memerangi faktor-faktor psikologis yang 

mendorong dilakukannya tindak pidana meminum minuman 

keras dengan faktor-faktor psikologis yang berlawana yakni yang 

ada pada tabiatnya dapat menolak dilakukannya tindak pidana 

tersebut dimana tidak ada faktor lain yang dapat menggantikan 



 

posisinya. Karena itu, apabila seseorang berfikir untuk meminum 

minuman keras untuk melupakan penderitaan jiwa yang 

dialaminya, ia akan tetap kembali kepada penderitaan jiwanya 

dan ditambah dengan penderitaan fisik (hukuman dera).
59

 

Demikian pula apabila dengan meminum minuman keras 

itu ia berfikir dapat melarikan diri dari penderitaan hidupnya, ia 

juga akan kembali kepada kenyataan hidup tersebut ditambah 

dengan derita hukuman atas perbuatannya itu. Hal ini yang 

biasanya dapat membuat seseorang jera dari melakukan tindak 

pidana meminum minuman keras tersebut. Apabila hukuman ini 

belum bisa mencegahnya (yakni ketika suatu waktu ia melakukan 

tindak pidana tersebut), ketika ia kembali berpikir untuk 

mengulanginya lagi, hukuman dera yang telah menimpanya akan 

memenangkan faktor-faktor psikologis yang mencegaf tindak 

pidana tersebut dari faktor-faktor psikologis yang memotivasi 

untuk melakukannya.
60

 

Hukuman hudud yang murni hak Allah SWT memiliki 
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hukum dasar, yaitu tidak bisa diampuni, tidak bisa didamaikan, 

tidak bisa digugurkan. Karena hukuman hudud akibat meminum 

minuman keras termasuk hukuman yang murni hak Allah, 

perseorangan atau masyarakat tidak berhak menggugurkan atau 

mengampuninya. 

 

B. Kesesuaian Pertimbangan Hukum dengan Hukum Islam 

Seseorang yang diindikasikan telah melakukan suatu 

tindak pidana baik melakukan tindak pidana yang dilarang 

maupun tidak melakukan suatu kewajiban menurut hukum 

pidana, tidak mutlak bisa dijatuhi hukuman pidana. Karena itu 

proses penegakan hukum mutlak diperlukan untuk memastikan 

apakah orang tersebut memang benar telah melakukan suatu 

tindak pidana ataukah tidak. Dan walaupun yang bersangkutan 

benar telah melakukan suatu tindak pidana, namun apakah dia 

dapat dipertanggung jawabkan secara pidana. Dalam pertanggung 

jawaban pidana anak di bawah umur, didasarkan pada dua 

kategori penting yang harus diperhatikan adalah adanya unsur 

iradah (keinginan atau maksud) dan ikhtiyar (kompetensi). 



 

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek 

terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu 

putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung 

kepastian hukum. Di samping itu juga mengandung manfaat bagi 

para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini 

harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila 

pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan 

hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan 

dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau mahkamah Agung.  

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga 

memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari hasil 

pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan 

dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang 

paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian 

bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa 

atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna 

mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil.
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Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum 
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nyata baginya bahwa peritiwa tersebut benar-benar terjadi, yakni 

dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan 

hukum antara para pihak. Hakim bebas memutus perkara pidana 

yang ditanganinya. Masalah kebebasan hakim juga menjadi 

faktor yang dapat menimbulkan terjadinya kesenjangan dalam 

pemidanaan. Di Indonesia asas kebebasan hakim dijamin 

sepenuhnya dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 

tentang kekuasaan kehakiman dimana dirumuskan bahwa 

kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka 

untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan keadilan. 

Hakim hanya dapat memutus sanksi pidana berdasarkan 

jenis dan berat sanksi sesuai dengan takaran yang ditentukan 

dalam Undang-undang. Hal ini sebagaimana tertuang dalam asas 

legalitas yang diatur dalam pasal 1 KUHP. 

Perbuatan anak-anak yang dianggap sebagai suatu 

pelanggaran jarimah (tindak pidana) dalam Islam, jika dilihat dari 

segi berat ringannya hukuman ada tiga jenis, yaitu:
62
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1. Jarimah Hudud 

Yaitu perbuatan melanggar hukum yang jenis 

ancaman dan hukumannya ditentukan oleh nas, yaitu 

hukuman had (hak Allah). Hukuman had yang dimaksud 

tidak bisa dihapuskan oleh perorangan (si korban atau 

walinya) atau masyarakat yang mewakili. Para ulama 

sepakat bahwa yang termasuk kategori dalam jarimah 

hudud ada tujuh, yaitu: zina, qazf (menuduh berzina), 

pencurian, perampokan atau penyamunan (hirabah), 

pemberontakan, minuman keras, dan riddah (murtad). 

2. Jarimah Qiyas Diyat 

Yaitu perbuatan yang diancam dengan hukuman 

qishas dan diyat, yang termasuk dalam kategori ini 

adalah: 

a. Pembunuhan sengaha 

b. Pembunuhan semi sengaja 

c. Pembunuhan keliru 

d. Penganiayaan sengaja 

e. Penganiayaan salah. 



 

3. Jarimah Ta’zir 

Yaitu memberi pelajaran, artinya suatu jarimah 

yang diancam dengan hukuman ta’zir yaitu hukuman 

yang selain had dan qishas diyat.
63

 

Dalam halnya kasus yang penulis teliti memperhatikan 

pertimbangan dengan kesesuaian dengan hukum Islam. di atas 

dijelaskan bahwa jarimah hudud termasuk kategori minum-

minuman  dalam artian penyalahgunaan narkotika dikategorikan 

dalam minuman keras yakni sesuatu yang memabukkan dan 

menghilangkan akal. Jadi dalam hukum Islam sanksi 

penyalahgunaan narkoba ialah jarimah hudud yakni suatu yang 

melanggar hukum. Hukuman tersebut ditentukan olah nas yakni 

hukum Allah yang tidak dapat di hapuskan oleh korban ataupun 

walinya serta oleh masyarakat. 

Kesesuaian pertimbangan hukum dengan hukum islam 

sebagaimana telah dijelaskan di atas, narkotika dikategorikan 

dalam perkara minuman keras bahwa kita ketahui dalam Islam 

penyalahgunaan narkotika dalam hukum Islam tidak dijelaskan 
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hanya saja di kategorikan dengan minuman keras atau khamar 

yang sifatnya sangat berbahaya melebihi minuman keras maka 

dari itulah dalam hukum Islam hukumannya jarimah ta’zir. 

Sedangakn pertimbangan hukum yang diberikan oleh 

hakim telah sesuai dengan segala pertimbangan baik dalam 

hukum Islam maupun hukum positif. Dalam hukum positif 

pertimbangannya berupa: pertama anak mengakui perbuatan; 

kedua anak menyesali perbuatannya tersebut; ketiga anak sopan 

dalam persidangan serta tidak mempersulit jalannya persidangan; 

serta anak tidak melakukan kesalahan pada saat penahanan.
64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
64Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2016/PN 

Kag 



 

BAB V 

PENUTUP 

 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, penulis 

dapat menyimpulkan sebagai berikut: 

Dalam Undang-undangan Nomor 35 Tahun 2009 

tentang narkotika pasal 1 sudah sangat jelas disebutkan bahwa 

bagi siapa saja tanpa hak melawan hukum dijatuhi hukuman 

paling singkat lima tahun dan paling lama dua puluh tahun. 

Dengan melihat bukti di persidangan putusan di Pengadilan 

Negeri Kayu Agung memberikan  hukuman penjara kepada 

terdakwa selama 2 tahun 3 bulan penjara. Sebagai dasar 

pertimbangannya adalah pertama: anak mengakui dengan 

terus terang bahwa perbuatan tersebut sudah melanggar 

aturan hukum; kedua: anak menyesali perbuatannya; ketiga: 

anka sopan dalam persidangan dan tidak mempersulit 

jalannya persidangan.  

Adapun menurut Hukum Islam putusan Pengadilan 



 

Negeri Kayu Agung sebagaimana di atas adalah sudah sesuai 

dengan tuntutan hukum Islam.  

Secara faktual menurut persidangan apa yang 

dilakukan oleh terdakwa adanya pelanggaran jarimah ta‟zir 

yang dilakukan oleh terdakwa.  

Ta’zir adalah sanski yang diberlakukan pada pelaku 

jarimah yang melakukan pelanggaran baik berkaitan dengan 

hak Allah maupun hak manusia  oleh karena itu putusan 

hukuman Pengadilan Negeri Kayu Agung tersebut terkategori 

sebagai jarimah ta‟zir dan hukuman tersebut sesuai dengan 

hukum Islam.  

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai Perspektif 

Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung 

Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2016/PN Kag, maka penulis 

memberikan saran sebagai berikut: 

5



 

Untuk Pengadilan Negeri yang mengadili perkara anak 

khususnya meskipun anak tersesbut dalam perkara pidana, harus 

tetap memperhatiakn sistem peradilan pidana anak. 

Untuk para orang tua harus selalu mengawasi pergaulan 

anak-anaknya agar tidak terjadi penyimpangan yang dilarang 

oleh agama. Karena dengan canggihnya teknologi dan informasi 

penyalahgunaan narkotika lebih luas dan memudahkan anak-anak 

khususnya bisa terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika. 
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