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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Dari uraian diatas, maka penulis dapat menyimpulkan penelitian ini antara lain: 

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi anak terhadap penyalahgunaan 

narkotika yang dilakukan oleh anak dibawah umur pada kasus putusan 

Nomor: 01/Pid-Sus-Anak/2015/PN.Cbd yakni yang paling menonjol pada 

kasus tersebut adalah akibat dari faktor pergaulan bebas, penasaran 

(keingin tahuan), tidak harmonisnya keluarga (konflik keluarga), broken 

home. Berdaasarkan hasil dari wawancara penulis mengetahui mengapa 

anak-anak banyak menyalah gunakan narkotika, maka dengan adanya 

faktor-faktor tersebut bagi orang tua harus bisa menjaga anak-anaknya dan 

menghindari faktor-faktor yang sudah disebutkan sebagaimana yang sudah 

diuraikan diatas sehingga anak-anak tidak mudah terjerumus ke dalam hal 

narkotika. Adapun faktor-faktor yang tidak disebutkan dan menurut 

penulis faktor ini juga berpengaruh untuk para pemuda melakukan 

Transaksi atau menggunakan obat terlarang yakni, kegagalan yang dialami 

dalam hidupnya, tidak mempunyai rasa percaya diri, tidk memdapatkan 

kasih sayang dari orang tua maupun orang terdekat, dan tidak memiliki 

berbagai macam keterkaitan sosial yang kuat. Dan yang paling pokok yang 

menggiring pada penyalahgunaan narkotika adalah kerap membosankan 

dan bergaul denga kawan yang berakhlak tidak terpuji. 
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2. Peran Hakim dalam mempertimbangkan untuk membuktikan dan 

menjatuhkan sanksi terhadap anak yang menyalahgunakan narkotika pada 

kasus putusan Nomor: 01/Pid-Sus-Anak/2015/PN.Cbd yakni harus 

mempertimbangkan pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya yuridis dan 

non yuridis. Pertimbangan yang sifatnya yuridis dapat digunakan untuk 

pembuktian atas dakwaan yang dituntut dalam surat dakwan, dan 

pertimbangan non yuridis bisa digunakan untuk mempertimbangkan dalam 

penjatuhan sanksi yang berat atau ringan. Pemberian sanksi terhadap anak, 

selain itu hakim juga harus mempertimbangkan hasil penelitian dari 

pembimbing kemasyarakatan dalam ksaus penyalahgunaan narkotika yang 

dilakukan oleh anak pada kasus Putusan No.01/Pid-Sus-

Anak/2015/PN.CBD. Hakim Pengadilan Negeri Cibadak menjatuhkan 

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

dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Hakim 

beranggapan bahwa sanksi pidana yang diberikan dianggap paling adil dan 

telah memenuhi rasa keadilan yang berkembang di masyarakat. dan pada 

pasal 183 KUHAP yang isinya bahwa “ Hakim tidak boleh mejatuhan 

pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 

(dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak 

pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah 

melakukannya”, hal tersebut dilandasi pula pada pemenuhan unsur-unsur 

yang sebagaimana tercantum pada pasal 184 KUHP bahwa alat bukti yang 

sah, yaitu : keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk, serta 
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keterangan ahli, oleh karena itu keterangan saksi dari saudara Yadi 

Cahyadi dan saksi saudara Saprijal, kemudian keterangan yang 

diungkapkan dari terdakwa itu sendiri Aldi Nugraha alias AAL Bin Asep 

Gunawan, selanjutnya bukti surat dari laboratorium Klinik RSUD 

Palabuharatu, dan barang bukti yang dihadirkan didalam persidangan, 

Hakim juga meyakinkan dirinya kepada anak yang menyalahgunakan 

narkotika atas nama Aldi Nugraha alias AAL Bin Asep Gunawan telah 

terbukti melawan hukum dan tanpa hal menggunakan narkotika golongan 

I tanaman jenis ganja. 

 

B. Saran 

Adapun saran dari penelitian yang penulis sampaikan sehubungan dengan 

penulisan skripsi ini, antara lain : 

1. Bagi pihak keluarga ataupun orang tua yang memiliki anak seharusya bisa 

menjadi benteng pencegahan utama bagi anak agar tidak mudah terjerumus 

kedalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika, karena posisi keluarga 

adalah hal terpentig dan salah satu tempat yang paling utama dalam tumbuh 

dan berkembangnya si anak, dan terutama bagi orang tua harus bisa lebih 

memberikan Pendidikan moral dan pelajaran agama untuk si anak agar bisa 

memilih mana yang baik dan buruk untuk dirinya agar tidak mudah 

melakukan tindak pidana. Kemudian tumbuhkan rasa kepedulian terhadap 

anak agar anak bisa meraasakan kasih sayang dan tidak merasa asing 

ataupun bosan dalam lingkup keluarga jika sebaliknya, akan tampak bahwa 
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dari mereka akan kebanyakan tumbuh dan berkembang dalam lingkungan 

yang berpendidikan rendah serta kemampuan kemasyaraktan dan 

perekonomian yang rendah. 

2. Penulis merekomendasikan kepada aparat penegak hukum dalam 

penegakan hukum terhadap anak yang menyalahgunakan narkotika bisa 

dianggap sebagai korban. Hal tersebut agar bisa memberikan keringanan 

kepada diri si anak. Selanjutnya terhadap para penegak hukum didalam 

menangani anak yang berhadapan dengan hukum harus condong pata 

tatanan konsep penyelesaian secara Diversi, sebab anak merupakan 

generasi yang akan menjadi penerus bangsa dan dibutuhkan kerjasama 

dalam visi-misi dari penegak hukum yang terkait terhadap penanganan 

dalam penyelesaian perkara anak yang terlibat kedalam penyalahgunaan 

narkotika supaya bisa mendapatkan perhatian yang lebih serius mengenai 

proses dalam perkaranya, dan sebisa mungkin anak yang ikut terlibat dalam 

penyalahgunaan narkotika bisa mendapatkan pembinaan yang betul-betul 

serius agar tidak mudah lagi untuk menguangi perbuatannya, dan diberikan 

rehabilitasi jika memang anak-anak sudah ada indikasi kecanduan. 

 


