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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan 

tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan 

atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mampu mengurangi sampai 

menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantuangn yang 

dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir didalam 

undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan di Keputusan Mentri 

Kesehatan.1 

Kemudian kita beralih berbicara mengenai anak adalah suatu aset  utama 

yang sangat penting karena setiap anak merupakan potensi nasib manusia dihari 

yang akan datang, dialah nantinya yang akan ikut serta berperan dalam 

menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin dari sikap hidup bangsa pada masa 

yang akan datang. Perhatian  ini terhadap diri dan hakikat anak sudah dimulai 

sejak pada akhir abad ke – 19, dimana anak itu sendiri dijadikan sebagai “objek” 

yang dipelajari secara ilmiah oleh para peneliti.2 

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu potensi 

sumber daya manusia yang memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan 

                                                           
1 Jokohadikusumo, Awas Narkoba!, Cetakan ketiga, PT. Sarana Ilmu Pustaka, Bandung, 2015, hal. 

106. 
2 Wagiati Sutedjo – Melani, ”Hukum Pidana Anak”, Cetakan Keempat, Penerbit PT. Refika 

Aditama, Bandung, Tahun 2013, hal.5. 
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sifat yang khusus. Anak membutuhkan perlindungan dan pembinaan dalam 

rangka untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial 

secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. 

Kedudukan anak dalam lingkungan hukum sebagai subyek hukum 

ditentukan dari sistem hukum terhadap anak adalah sebagai kelompok 

masyarakat yang berada didalam status hukum dan termasul kedalam golongan 

tidak mampu atau di bawah umur. Maksud dari tidak mampu adalah karena 

kedudukan akal dan pertumbuhan fisiknya yang sedang berkembang didalam 

diri setiap anak yang bersangkutan. Meletakkan anak sebagai subyek hukum 

yang lahir dari proses sosialisasi berbagai nilai ke dalam peristiwa hukum 

pidana maupun hukum hubungan kontrak yang berda dalam lingkup hukum 

perdata menjadi mata rantai yang tidak dapat dipisahkan.3 

Pada perkembangannya menuju dewasa, anak dalam memasuki masa 

remaja memang sangat rentan dan mudah terpengaruh dari lingkungan 

sekitarnya. Disaat masa remaja, seorang anak memang dalam keadaan atau 

suasana yang sangat sensitif (peka), memang didalam kehidupannya emosional 

yang serung berubah-ubah. Rasa penasaran atau keingintahuan yang dalam 

terhadap sesuatu yang positif, terkadang mereka terbawa kepada hal – hal yang 

bersifat negatif.4 Ditambah dari pergaulan yang salah bisa sangat rentan dalam 

penyalahgunaan narkotika. 

                                                           
3 Bilher Hutahaean, Jurnal Yudisial : Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak  

Vol. 6 No. 1 April 2013 
4 Bambang Mulyono, Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya, Kansius, Yogyakarta, 

Tahun 1989, hal. 24. 
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Di Indonesia penyalahgunaan atau ketergantungan narkoba, kini 

semakin marak terjadi. Hal tersebut dapat kita amati dari pemberitaan-

pemberitaan baik dimedia cetak maupun media elektronik yang hampir setiap 

hari memberitakan tentang penangkapan para pelaku penyalahgunaan narkoba 

oleh aparat keamanan.5 

Menurut A.Kadarmanta.  “Terjadi meningkatnya tindak pidana 

narkotika pada umunnya disebabkan dua hal, yaitu: 

1. Pertama, bagi para produsen dan pengedar bisnis itu menjanjikan 

keuntungan yang sangat besar. Hal ini tidak lepas dari kondisi 

perekonomian yang ada dimasyarakat semakin sulit untuk mendapatkan 

penghasilan dan untuk memenuhi kebutuhan dasar, sehingga memilih jalan 

pintas untuk melakukan kejahatan-kejahatan sebagai pengedar narkotika 

yang pada kenyataanya sangat menjanjikan upah atau keuntungan yang 

besar dalam waktu yang singkat. 

2. Kedua, bagi para pemakai narkotika menjanjikan rasa yang nyaman, 

memberikan ketenangan, dan ketentraman. Hal ini memang dikarenakan 

kurangnya pengetahuan pemakai tentang dampak yang akan ditimbulkan 

oleh pengguna narkotika yang berkesinambungan dan dalam jangka waktu 

yang cukup lama.”6 

                                                           
5 Lihat website: https://bnn.go.id/penggunaan-narkotika-kalangan-remaja-meningkat/ (diakses pada 

11 maret 2020 , pukul 23:37.WIB) 
6 A.Kadarmanta, “Narkoba Pembunuh Karakter Bangsa”, Forum Media, Jakarta, Tahun 2010, hal. 

4. 

https://bnn.go.id/penggunaan-narkotika-kalangan-remaja-meningkat/
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Pengaruh langsung dari narkotika, selain dapat merusak moral dan fisik 

bahkan mampu menghasilkan penyakit yang mematikan pun, HIV atau AIDS 

sebagian besar menyebar dari penggunaan narkotika. Menurut Dirjen 

Permasyarakatan (Lapas) Depkeh HAM, Adi Sujanto  “sebanyak 19,89 persen 

dari penyebaran virus mematikan tersebut berasal dari jarum suntik narkotika.” 

Akibat permasalahan tersebut, maka timbulah pola perkembangan penyakit 

masyarakat seperti halnya pencurian, penodongan, atau perjudian, 

pemerkosaan, pelacuran atau prostitusi, dan kejahatan-kejahatan lainnya. Lebih 

menyedihkan apabila penyakit masyarakat ini, diindikasikan sebagai paling 

banyak jatuhnya korban adalah di kalangan usia remaja atau ABG (Anak Baru 

Gede), bahkan sampai di antaranya terdapat beberapa anak sekolah dasar.7 

Data yang ada di website Badan Narkotika Nasional (BNN, 

penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja mencapai  sebesar 24 hingga 28 

persen remaja yang menggunakan narkotika. Dikalangan remaja yang terpapar 

narkotika lebih rentan sebagai pengguna jangka panjang. Sebab, mereka 

memiliki waktu yang cukup panjang dalam mengkonsumsi narkoba. Melalui 

survei yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Lembaga 

Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menunjukkan ada 2,3 juta pelajar atau 

mahasiswa di Indonesia pernah mengonsumsi narkotika. Dari angka tersebut 

menunjukan setara dengan 3,2 persen dari populasi penduduk tersebut. 

Sedangkan data yang dihimpun dari World Drugs Reports 2018 yang 

                                                           
7 Moh. Taufik Makaro ,Dkk. “Tindak Pidana Narkotika”, penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, 

September 2005, hal. 4. 

https://www.cnnindonesia.com/tag/bnn
https://www.cnnindonesia.com/tag/lipi
https://www.cnnindonesia.com/tag/lipi
https://www.cnnindonesia.com/tag/narkotika
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diterbitkan oleh United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), 

menyebutkan ada sekitar 275 juta penduduk yang ada dimuka bumi atau 5,6 % 

dari penduduk muka bumi (usia 15-64 tahun) pernah mengonsumsi atau 

menggunakan narkoba.  

Sementara di Indonesia sendiri, BNN selaku focal point di bidang 

Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba 

(P4GN) sudah mengantongi angka penyalahgunaan narkoba tahun 2017 

sebanyak 3.376.115 orang pada rentang usia 10-59 tahun dan angka 

penyalahgunaan Narkoba dikalangan pelajar di tahun 2018 (dari 13 ibukota 

provinsi di Indonesia ) mencapai angka 2,29 juta orang. Salah satu dari 

kelompok masyarakat yang rawan terpapar penyalahgunaan narkoba adalah 

mereka yang berada pada rentang usia 15-35 tahun atau generasi milenial.8 Di 

Indonesia penyalahgunaan atau ketergantungan narkoba, kini semakin marak 

terjadi. Hal tersebut dapat kita amati dari pemberitaan-pemberitaan baik 

dimedia cetak maupun media elektronik yang hampir setiap hari selalu 

memberitakan tentang penangkapan para pelaku penyalahgunaan narkoba oleh 

aparat keamanan. 

Berdasarkan data dari hasil penelitian Dadang Hawari juga 

menunjukkan, bahwa 90 persen korban penyalahgunaan narkotika adalah 

remaja yang duduk dibangku sekolah atau mulai ikut terlibat dengan masalah 

narkotika pada usia sekolah. Menurut dokter Agus Muharam menemukan dakta, 

                                                           
8 Ibid. 
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bahwa 84 persen para pencandu ternyata kebanyakan berusia antara 16 hinga 

23 tahun. “Bahkan, untuk pemakai sebanyak 68 persen yang berusia antara 16 

hingga 20 tahun. Yang lebih menyedihkan, pemakai pemula ternyata berusia 12 

hingga 13 tahun atau pada usia SD”.9 

Penyebaran kasus penyalahgunaan atau ketergantugan narkoba pun 

hampir merata diseeluruh tempat diindonesia dengan tidak mengenal status, 

golongan, agama, suku, ras, profesi, latar belakang, tua-muda, penduduk desa 

atau kota, membuat narkoba menjelma menjadi kejahatan kemanusiaan yang 

hebat dan luar biasa. 

Data yang ada di tribunnews.com Jawa Barat menjadi fokus perhatian 

ketat Badan Narkotika Nasional. Selain jumlahnya terbesar peredaran narkoba, 

saat ini dari 100 anak muda 5 diantaranya sudah terpapar oleh narkoba.  Dalam 

penelitian terungkap menurut heru.  “bahwa pengguna dan peredaran narkoba 

di Jawa Barat, satu diantaranya dengan program Desa Bersih Narkoba 

(Bersinar). Tahun 2019 saya fokus di Jawa Barat, karena paling tinggi peredaran 

dan pengguna di Jabar terutama untuk remaja, hasil dari penelitian tahun lalu 

mendekati angka 5 persen, dari 100 anak muda lima diantaranya terpapar 

sebagai pengguna.10 

Berdasarkan data yang saya dapat dari kepala satuan narkotika polisi 

resor sukabumi kota, di sukabumi sendiri kasus narkoba yang terjadi kepada 

                                                           
9 Putranto Jokohadikusumo, Op. Cit, hal. 75. 
10 Lihat Website : www.tribunnews.com/regional/2019/08/13/pengguna-narkoba-di-wilayah-jabar-

sudah-jauh-di-atas-ambang-batas-internasional di akses 02 april 2020 pukul 09.19.WIB 
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anak terus meningkat, polres sukabumi kota sering melakukan razia ketempat-

tempat hiburan ataupun melakukan razia pada malam minggu hasilnya banyak 

anak remaja yang tertangkap dan kedapatan membawa obat-obatan 

psikotropika. Bahkan ada kasus yang sampai ditindak lanjuti sampai pengadilan 

yaitu pada tahun 2015 dan 2019.11 

Didukung dengan data yang dihimpun dari BNN yang ada dikabupaten 

Sukabumi, BNN melakukan atau memberikan rehabilitasi kepada para pecandu 

yang berusia kurang dari 20 tahun bahkan pelajar yang telah mengenyam 

bangku SMA, antara lain sebagai berikut : 

Tabel 1.1.A Laporan Capaian Layanan Rehabilitasi Bnnk Sukabumi Ta 2019 Dari 

Jenis Obat-Obatan Yang Digunakan Seperti Benzo,Tramadol,Shabu,Ganja 

JENIS 

KELA

MIN 

USIA PENDIDIKAN JENIS NARKOBA 

L P 
<2

0 

2

1 

- 

3

0 

3

1 

- 

4

0 

41

> 

SD 

– 

S

M

P 

SM

A 

SARJA

NA 

BZ

O 

OPI

AT 

A

MP 

ME

T 

TH

C 

46 7 8 
2

4 

1

8 
3 8 41 4   -   

JUMLAH 

53 53 53 53 

 

Dapat kita lihat tabel diatas menunjukan bahwa berdasarkan dari jenis 

kelamin laki-laki lebih banyak dan tidak sedikit pula jumlah yang direhabilitasi 

pada anak. Dengan angka-angka yang sudah diuraikan diatas, penyalahgunaan 

                                                           
11 Hasil Wawancara dengan Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota. 



8 

 

 

narkotika tidak dapat kita hindari pada anak sebaliknya anak adalah posisi 

rawan dalam penyalahgunaan narkotika 

Data dari hasil putusan di Pengadilan Negeri Kelas I B Cibadak dengan 

perkara Nomor: 01/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Cbd atas nama terdakwa Aldi 

Nugraha Alias AAL Bin Asep Gunawan (17 tahun) yang beralamatkan di Kp. 

Purwasari I Rt. 01/ Rw. 01 Desa. Purwasari Kec. Cicurug Kab. Sukabumi, 

sebagai pelajar di SMK Dwi Dharma Kabupaten Sukabumi terbukti secara sah 

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan 

hukum penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana 

yang didakwakan dalam dakwaan lebih Subsidair Pasal 127 ayat (1) huruf a UU 

RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa dijatuhi berupa pidana 

penjara selama 5 (lima) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam 

tahanan dan dirampas untuk dimusnahkan barang bukti berupa 1 (satu) paket 

kecil daun Ganja kering yang dibungkus kertas kemudian terdakwa dibebankan 

membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,-(Seribu rupiah). 12 

Dengan kronologi bahwa pada tanggal 18 Desember 2014 jam 12.00 

WIB terdakwa membeli 1 (satu) paket daun Ganja kering yang dibungkus kertas 

dengan harga Rp. 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) kepada saudara Igun 

(DPO). Kemudian sekitar jam 14.00 WIB setelah menerima daun Ganja 

tersebut dan ketika terdakwa bersama teman-temanya pulang sekolah dengan 

menaiki kendaraan truk dan pada saat melintas di depan Lapangan Sepakbola 

                                                           
12 Lampiran Putusan Nomor: 01/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Cbd. 
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Parungkuda, kendaraan yang ditumpangi oleh terdakwa diberhentikan oleh 

anggota Polisi Sektor Parungkuda dikarenakan gerak-gerik yang mencurigakan, 

untuk mengantisipasi tawuran. Mengetahui hal tersebut terdakwa langsung 

melarikan diri kearah lapangan sambal membuang 1 (satu) paket kecil daun 

Ganja yang dibungkus kertas yang dibawanya, mengetahui hal tersebut anggota 

Polsek Parungkuda langsung mengambil bungkusan tersebut dan mengejar 

terdakwa hingga berhasil menangkapnya, selanjutnya anggota Polisi membuka 

bungkusan tersebut didepan terdakwa dan setelah diinterogasi terdakwa 

mengaku daun ganja tersebut milik terdakwa yang sebelumnya telah dibeli dari 

saudara Igun (DPO). 

Kemudian data yang didapat dari Pengadilan Negeri Kelas I B 

Sukabumi dengan perkara Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2015/PN SKB, ditetapkan 

oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi dengan Penetapan Nomor: 

1/Pen.Pid.Sus-Anak/2015/PN SKB berdasarkan Laporan Hasil diversi dari 

Hakim Anak pada tanggal 9 Februari tahun 2015 dalam perkara Anak atas nama 

Agus Rustiyawan Bin Juhana (17 tahun) yang beralamatkan di Jl. Pemandian 

Cigunung Kp. Cijambe Gg. Kebon Pala Rt. 05/ Rw. 02 Desa Sukaresmi 

Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi, Sebagai pelajar kelas XII di SMKN 4 

Kota Sukabumi.13 

Dari kasus tersebut penulis menganalisa bahwa anak yang 

menggunakan narkotika rata – rata dikategorikan sebagai pengguna walaupun 

                                                           
13 Lampiran Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-Anak/2015/PN Skb. 
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ada saja yang menjadi pengedar karena mereka hanya untuk kesenangan pribadi 

dan mencoba agar rasa penasaran atau keingintahuan yang dimiliki anak 

tersebut dapat terlampiaskan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi anak 

tersebut untuk menggunakan narkotika adalah kurang perhatian dari orang tua, 

pergaulan bebas, Remaja dengan ganguan kejiwaan (depresi), dan kondisi 

keluarga yang tidak baik (disfungsi keluarga) misalnya kedua orang tua bercerai 

atau berpisah,kedua orang tua terlalu sibuk menjadi kurangnya perhatian 

terhadap anak dan hubungan segitiga ayah-ibu-anak tidak harmonis. 

Berdasarkan latar belakang yang ada diatas kemudian peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul “TINJAUAN YURIDIS 

TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN 

OLEH ANAK DI  WILAYAH SUKABUMI (STUDI KASUS PUTUSAN 

No.01/Pid-Sus-Anak/2015/PN.Cbd.)”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana faktor penyebab anak melakukan tindak pidana narkotika? 

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana 

terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui hal - hal apa saja yang menyebabkan anak dibawah 

umur banyak mengkonsumsi obat-obatan. 

2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan 

sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika. 
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D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan dengan pokok permasalahan diatas terangkum tujuan dari 

penelitian ini, antara lain sebagai berikut : 

1. Agar mengetahui sanksi yang dijatuhkann terhadap anak pada kasus 

penyalahgunaan narkotika sesuai dengan hukuman untuk anak. 

2. Peran hakim dalam memberikan hukuman terhadap dan membuktikan 

terhadap anak yang menyalahgunakan narkotika. 

3. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat luas khususnya pada anak 

agar tidak menggunakan narkotika atau barang haram dan memberikan 

efek jera bagi penggunanya. 

4. Harapan penulis dari hasil penelitian ini dapat berguna untuk 

memperluas pengetahuan atau wawasan dibidang hukum terutama pada 

hukum pidana,mengenai sanksi – sanksi terhadap anak dibawah umur 

terkait menyalahgunakan narkotika. 

5. Diharapkan dari hasil penelitian ini bisa bermanfaat dan berguna dalam 

memberikan informasi bagi mahasiswa, aparat penegak hukum dan 

masyarakat dalam tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak 

dibawah umur. 

E. Kerangka Pemikiran 

1. Teori Tindak Pidana 

Adami Chazawi mengemukakan ada beberapa teori mengenai 

pemidanaan, Didalam hukum pidana terdapat 3 (tiga) teori,guna mencari 
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alasan pembenaran terhadap penjatuhan sanksi pidana yang diberikan atau 

hukuman kepada pelaku tindak pidana. 

a. Teori Absolut/teori pembalasan (Vergeldingstheorie). 

b. Teori Relatif/teori tujuan (Doel Theorie). 

c. Teori Gabungan (Gemende Theorie).14 

Agar lebih jelasnya penulis akan menjabarkan satu-persatu 

mengenai teori pemidanaan, yaitu sebagai berikut: 

1) Teori Absolute atau Teori Pembalasan (Vergeldings Theorien) 

Penganut dari teori absolut adalah Immanuel Kant dan 

Hegel. Immanuel Kant mendasarkan teorinya pada prinsip 

moral/etika dan Hegel berpendapat bahwa hukum adalah 

perwujudan kemerdekaan dan kejahatan adalah tantangan kepada 

hukum dan keadilan.15 

Menurut teori ini pemidanaan diberikan kepada pelaku 

tindak pidana sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah 

dilakukannya. Teori ini berpandangan bahwa pidana yang diberikan 

kepada pelaku tindak pidana harus dan harus setimpal dengan pidana 

yang dilakukan oleh si pelaku. Pembalasan tersebut tidak melihat 

dampak dari pemidanaan yang diperbuat kepada pelaku tindak 

pidana tersebut apakah bisa bermanfaat atau malah sebaliknya, baik 

                                                           
14 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Penerbit Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hal. 

153 
15 Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar. Bandung:Penerbit Refika aditama, 

Bandung, 2011, hal. 142 
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bagi pelaku tindak pidana ataupun bagi masyarakat. Yang 

ditekankan oleh teori itu hanya sebatas pembalasan. A. Fuad Usfa 

berpendapat teori absolut ini tergolong menjadi 2 (dua) macam, 

yaitu: a. Teori pembalasan subyektif, yang bertujuan kepada 

pembalasan dendam penjahatnya, dan b. Teori pembalasan obyektif, 

yang berorientasi kepada pemenuhan kepuasan dari perasaan 

dendam dalam masyarakat.16 

2) Teori Relatif atau Teori Tujuan (Doel Theorien) 

Penganut teori relatif adalah Paul Anselm van Feurbach, 

yang mengemukakan “hanya dengan ancaman pidana saja tidak 

akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si 

penjahat”.17 

Menurut para penganut teori ini pemberian pidana untuk 

pelaku tindak pidana bukanlah hanya sebatas pada pembalasan saja 

akan tetapi haruslah mencapai suatu tujuan yaitu perlindungan bagi 

masyarakat dan pencegahan terjadinya suatu kejahatan. Menurut 

Erdianto Effendi, teori tujuan memiliki 3 (tiga) tujuan, yaitu “untuk 

menakuti, untuk melindungi, dan untuk memperbaiki”.18 

Teori relatif sangat berbeda dengan teori absolut, dimana 

teori absolut tidak melihat akibat di masa mendatang dari 

                                                           
16 A. Fuad Mustafa, Pengantar Hukum Pidana, Penerbit UMM Press, Malang, 2004, hal.145. 
17 Erdianto Effendi, Loc.cit. 
18 Ibid, Hal. 143. 
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pembalasan yang dilakukan kepada pelaku tindak pidana, sedangkan 

teori relatif melihat kepada hal-hal yang akan datang yaitu dengan 

maksud mendidik pelaku tindak pidana tersebut agar menjadi baik 

kembali. 

3) Teori Gabungan (Vernegings Theorien) 

Para penganut dari teori gabungan yaitu Binding. Menurut 

teori gabungan, dasar dari diberikannya suatu pemidanaan adalah 

satuan secara keseluruhan dari teori absolut dan relatif. Pemidanaan 

tidak hanya sebagai upaya balas dendam terhadap pelaku tindak 

pidana dan juga untuk menciptakan ketertertiban didalam 

masyarakat. Schravendijk mengemukakan, teori gabungan ini dapat 

dibedakan menjadi 2 (dua) golongan besar, yaitu: 

a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan. 

b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib 

masyarakat dan pidana yang dijatuhkan tidak boleh lebih berat 

dari perbuatan yang dilakukan.19 

 

2. Teori Perlindungan Hukum 

Menurut Fitzgerald, teori perlindungan hukum Salmond bahwa 

hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai 

kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas, kepentingan, 

                                                           
19 Adami Chazawi, Op.Cit, hal. 162. 
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perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara 

membatasi berbagai kepentingan dilain pihak. Kepentingan hukum adalah 

mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukm memiliki 

ortoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu 

diatur dan dilindungi.20 

Menurut Satijipto, “perlindungan hukum adalah memberikan 

pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain 

dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati 

semua hak - haknya diberikan oleh hukum.”21 

Menurut Pjillipus M. Hadjon bahwa “perlindungan hukum bagi rakyat 

sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. 

Perlindungan hukum yang preventif bertujuan dalam untuk mencegah 

terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-

hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan 

yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk 

penanganannya di lembaga peradilan.”22 Hakekatnya setiap orang berhak 

mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum 

harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak 

macam perlindungan hukum. Pengaturan perlindungan korban belum 

menampakkan pola yang jelas, dalam hukum pidana positif yang berlaku 

                                                           
20 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Penerbit  PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 69. 
21 Ibid, hal. 54. 
22 Pjillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, Penerbit Bina Ilmu, Surabaya, 

1987, hlm. 2. 
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pada saat ini perlindungan korban lebih banyak merupakan “perlindungan 

abstrak” atau “perlindungan tidak langsung”. Artinya berbagai rumusan 

tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini pada 

hakekatnya telah ada perlindungan in abstracto seacara langsung terhadap 

kepentingan hukum dan hak asasi korban. 

F. Metode Penelitian 

Penulis menggunakan metode penulisan sebagai langkah pemikiran 

secara sistematis yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian skripsi ini, 

yang pada akhirnya  denga tujuan mencapai keilmiahan dari penulisan skripsi 

ini. Didalam penulisan ini,menggunakan penelitian Yuridis Normatif dan 

Yuridis Empirik, dimana sumber dan teknik pengumpulan data dalam penelitian 

ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui penelitian yuridis normatif 

melalui studi kepustakaan. Data sekunder berupa bahan huku primer dan bahan 

hukum sekunder. Data primer adalah data yang bersumber dari tangan pertama 

atau langsung dari objek penelitian atau instansi yang berkepentingan. Data 

sekunder adalah data yang diperoleh diluar responden bisa didapat dalam 

bentuk library, literature, questioner, Undang-Undang maupun arsip. 

1. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan Yurisdis 

Normatif dan Yuridis Empirik. Pendekatan Yuridis Normatif23 dan Yuridis 

Empirik adalah dengan cara pendekatan yang dilakukan berdasarkan 

                                                           
23 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), 

Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14. 
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bahan-bahan hukum utama menggunakan cara menelaah teori-teori, 

konsep-konsep, asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang 

berhubungan dengan penelitian penulis. Pendekatan ini lebih dikenal pula 

dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, 

peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan 

dengan penelitian ini.  

2. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan primer dan sekunder, yaitu : 

a. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang pokok, dasar, atau utama 

yang harus dipenuhi. Penelitian data lannya tidak dapat terpenuhi 

apabila kebutuhan utama ini belum terpenuhi. 

b. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan nomor dua yang dipenuhi setelah 

kebutuhan primer. Kebutuhan sekunder bersifat melengkapi pada 

kebutuhan primer. Bukan berarti kebutuhan sekuder tidak penting, 

justru kebutuhan inilah yang mendukung agar penelitian ini berjalan 

dengan baik. 

3. Pengumpulan Data 

a. Melakukan studi kepustakaan dengan menggunakan cara mempelajari 

bahan - bahan hukum primer dan bahan - bahan hukum sekunder yang 

terdiri atas buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, fakta - fakta 

hukum, dan data -data dari instansi terkait. 

b. Wawancara (Interview), penulis melakukan wawancara dan 

mengajukan beberapa pertanyaan dengan nara sumber, terkait dengan 
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masalah yang dibahas guna mendapatkan informasi yang tepat dan 

otentik. 

 

4. Analisis Data 

Semua data - data yang terkumpul baik data primer maupun data 

skunder akan dianalisis secara kualitatif yaitu berupa uraian dan penjabaran 

menurut mutu yang berlaku dengan kenyataan yang ada sebagai gejala data 

primer yang dihubungkan dengan teori-teori data sekunder. Data disajikan 

secara deskriptif yang dengan menjelaskan dan mengumpulkan 

permasalahan-permasalahan yang terkait dengan penulisan skripsi ini. 

 

5. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian penulis mengambil sumber data dari lokasi 

Kepolisian, BNN Kab. Sukabumi, Pengadilan Wilayah Sukabumi, 

Kejaksaan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta 

perpustakaan. 
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G. Jadwal Penelitian 

Jadwal penelitian yang direncanakan adalah : 

Tabel 1.2 Jadwal Penelitian 

No. Jenis Kegiatan Bulan 

1.  
Persiapan dan 

Perencanaan Proposal 

Penelitian 

Februari - Maret 

2.  
Pengumpulan dan 

Pengolahan Data 
Maret – Mei 

3. Analisis Data April – Juni 

4. 
Penulisan dan 

Penyususan Skripsi 
April – Juli 

 


