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RINGKASAN EKSEKUTIF
Anak seringkali rentan terlibat dalam penggunaan narkotika. Keterlibatan
anak dalam penggunaan narkotika kerap dipengaruhi oleh beberapa
faktor seperti misalnya lingkungan keluarga, masyarakat dan pergaulan
sehari-hari. Negara kemudian mengambil sikap keras, tetapi keliru, dalam
mengatasi peredaran gelap narkotika dengan alasan untuk melindungi
generasi muda dari penggunaan narkotika. Negara justru sering
mengabaikan dan tidak menyediakan perlindungan penuh kepada anak
yang menggunakan narkotika (selanjutnya disebut sebagai anak pengguna
narkotika). Perlindungan yang setengah hati dan ketidakpedulian negara
terhadap kepentingan terbaik anak pengguna narkotika justru
mengancam masa depan mereka. Berangkat dari latar belakang ini, LBH
Masyarakat berinisiatif untuk melihat hukum dan kebijakan nasional
berkaitan dengan anak pengguna narkotika pada tiga aspek yaitu
pencegahan dan perawatan (dalam konteks penggunaan narkotika), dan
penegakan hukum terhadap anak pengguna narkotika yang berhadapan
dengan hukum. Dalam menganalisis peraturan dan kebijakan nasional
tersebut, LBH Masyarakat menggunakan standar hak asasi manusia
internasional yang berkaitan dengan hak anak secara umum maupun
pengguna narkotika, mengingat topik khusus hak anak pengguna
narkotika juga belum tersedia secara spesifik di tataran hukum
internasional.
Studi ini diawali dengan membedah standar hak asasi manusia
internasional yang relevan dengan atau dapat diaplikasikan kepada anak
pengguna narkotika di aspek pencegahan, perawatan dan penegakan
hukum. Tim peneliti mengumpulkan dan mengelompokkan standar
internasional yang berkaitan dengan hak anak pengguna narkotika ke
dalam beberapa sub-bab yang untuk analisis lebih mendalam. Peneliti
kemudian mengumpulkan, membaca dan mempelajari 41 (empat puluh
satu) peraturan nasional mulai dari Undang-Undang, Peraturan
Pemerintah, Peraturan Bersama, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri
hingga peraturan internal lembaga negara seperti Peraturan Mahkamah
Agung, Peraturan Jaksa Agung, Peraturan Kepala BNN, dan lain
sebagainya. Metode pengumpulan peraturan tersebut adalah dengan
meminta informasi atau peraturan terkait kepada instansi yang relevan
dan mengunduh dari internet. Perlu diketahui bahwa, oleh karena itu,
mungkin saja terdapat peraturan yang luput untuk tim peneliti pelajari.
v

Berbagai peraturan tersebut juga dilihat dari tiga aspek yaitu aspek
pencegahan, perawatan dan penegakan hukum. Dari standar internasional
dan peraturan nasional yang sudah dikumpulkan, peneliti kemudian
menganalisis gap atau kekosongan aturan berkenaan dengan anak
pengguna narkotika baik pada tataran peraturan nasional.
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, peneliti menemukan beberapa
temuan terkait dengan anak pengguna narkotika. Pada aspek pencegahan,
terdapat beberapa peraturan nasional yang mengatur kurikulum pada
institusi pendidikan sebagai upaya pencegahan penggunaan narkotika.
Pendidikan yang diajarkan pada anak, di Indonesia, menekankan bahaya
narkotika semata dan harapan akan dunia yang bebas narkotika. Sistem
dan materi pendidikan yang ada justru tidak mengedepankan diskusi
interaktif dan inklusif mengenai narkotika, penjelasan hak atas kesehatan
dan kesalahpahaman mengenai dunia bebas narkotika, yang
konsekuensinya dapat menyuburkan stigma dan diskriminasi terhadap
anak pengguna narkotika. Anak pengguna narkotika akan cenderung
enggan mencari pertolongan ketika terlanjur menggunakan narkotika.
Stigma dan diskriminasi akan menjauhkan anak pengguna narkotika untuk
mengakses layanan kesehatan yang mereka butuhkan.
Pada aspek perawatan, peraturan nasional pada umumnya mengatur
layanan kesehatan untuk pengguna narkotika dewasa. Peraturan yang
secara spesifik menyebutkan layanan kesehatan bagi anak pengguna
narkotika sangat sedikit, atau kalaupun ada tidak menyediakan ketentuan
yang komprehensif. Ketiadaan peraturan menunjukkan bahwa
pemerintah cenderung abai dengan kondisi kesehatan anak yang
menggunakan narkotika. Kekosongan hukum pada tataran implementasi
juga berakibat pada ketiadaan jaminan hukum akan layanan kesehatan bagi
anak yang menggunakan narkotika.
Sedangkan pada aspek penegakan hukum, negara masih melakukan
kriminalisasi terhadap pengguna narkotika, dengan demikian termasuk
pula anak pengguna narkotika. Anak pengguna narkotika harus
berhadapan dengan ancaman pidana yang cukup berat yang akan
menyulitkan anak pengguna narkotika untuk mendapatkan diversi, remisi
ataupun hak anak yang sedang berhadapan dengan hukum lainnya. Anak
pengguna narkotika juga rentan dipenjara daripada mendapatkan
rehabilitasi. Anak pengguna narkotika tampaknya masih dipandang
vi

sebagai kelompok pelaku kejahatan paling serius dan tidak mendapat
perlindungan dari negara.
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Standar Internasional Hak Anak Pengguna Narkotika
Anak1 adalah kelompok yang rentan mengalami kekerasan, baik fisik
maupun psikis. Selain karena usia dan pengalaman hidup (yang
membentuk mental dan intelektualitas anak), kerentanan anak juga sangat
dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan situasi sosial dan ekonomi
keluarga mereka. Jika anak tidak lagi memiliki orang tua/pengasuh,
kerentanannya akan berlipat ganda. Apalagi jika anak hidup dalam situasi
sulit dan berbahaya, seperti misalnya hidup di jalanan dalam situasi miskin.
Bahkan meskipun mereka tinggal bersama keluarga dan nampaknya hidup
secara layak, kerentanan itu tidak hilang begitu saja, karena ada banyak
faktor yang memengaruhi kerentanan anak, misalnya tekanan keluarga
kepada anak untuk berprestasi atau gaya hidup di lingkungan anak yang
membuat anak merasa tidak peracaya diri. Kerentanan yang sedemikian
rupa akan membuat anak menjadi stres, marah kepada situasi hidupnya,
dan mencoba mencari penghiburan.
Dalam konteks kerentanan ini anak akan sangat mudah terpapar
narkotika. Perkenalan anak dengan narkotika bisa saja terjadi karena rasa
penasaran dan ingin tahu anak yang tinggi, akan tetapi, tidak jarang situasi
kehidupan yang sulit membuat anak terpaksa menggunakan narkotika,
seperti anak yang terpaksa menjadi tentara di situasi perang. Narkotika
digunakan untuk membuat tentara anak tetap terjaga dan siap bertarung.2
Menurut United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC) dan World
Health Organisation (WHO), bagi anak yang hidup dengan kerentanan
berlapis, narkotika dipakai sebagai salah satu jalan untuk menemukan
penghiburan sementara di dunia yang serba tidak aman.3 Oleh karenanya,
persoalan pemakaian narkotika seharusnya tidak dipandang sebagai
persoalan hukum semata. Ada banyak aspek yang harus dikaji dan
dipertimbangkan terutama aspek kesehatan dan aspek sosial para
pengguna narkotika. Pada konteks anak pengguna narkotika, maka negara
juga harus melihat kerentanan dan asumsi akan ketidakmatangan berfikir
anak sebagai pertimbangan dalam membuat kebijakan narkotika.

Yang dimaksud dengan anak dalam tulisan ini adalah seseorang yang berusia di bawah
18 tahun, sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak.
2 UNODC-WHO, International Standards for the Treatment of Drug Use Disorder,
(E/CN.7/2016/CRP.4), 11 Maret 2016, hal. 72.
3 Ibid.
1

LBH Masyarakat | 1

A. Pengaturan Hak Anak dalam Instrumen Hak Asasi Manusia
Internasional
Anak pengguna narkotika4 merupakan kelompok yang rentan akan
pelanggaran HAM, sehingga mereka membutuhkan perlindungan dan
perlakuan khusus, terutama dalam hal pemenuhan hak atas kesehatan dan
akses terhadap keadilan. Berdasarkan standar hak asasi manusia
internasional, sebagaimana pelaksanaan hak anak pada umumnya,
terdapat empat prinsip yang menjadi dasar pelaksanaan atau
pemenuhan hak anak pengguna narkotika yaitu: (1) Prinsip
non-diskriminasi,5 (2) Kepentingan terbaik untuk anak,6 (3)
Penghargaan terhadap pendapat anak,7 dan (4) Hak untuk
hidup, tumbuh, dan berkembang.8
Pasal 33 Konvensi Hak Anak menyebutkan bahwa setiap negara wajib
mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melindungi anak dari
penggunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika. Langkah yang dapat
dilakukan oleh negara adalah, di antaranya, langkah legislasi, administratif,
sosial, dan pendidikan.
Dari ketentuan tersebut dapat terlihat bahwa Konvensi Hak Anak
mendorong setiap negara untuk mengedepankan upaya perlindungan
terhadap anak dari penggunaan dan perdagangan narkotika dibandingkan
dengan pendekatan penghukuman. Special Rapporteur on the Right to
Health, Dainius Puras menyebutkan bahwa negara harus mencari
alternatif kebijakan yang tidak punitif, seperti dekriminalisasi penggunaan
narkotika.9 Namun, masih banyak negara, salah satunya Indonesia, yang
kerap menggunakan pendekatan perang terhadap narkotika dengan
mengkriminalisasi penggunaan narkotika, termasuk penggunaan narkotika
Yang dimaksud dengan anak pengguna narkotika dalam tulisan ini adalah anak yang
menggunakan narkotika.
5 Konvensi Hak Anak, Pasal 2.
6 Konvensi Hak Anak, Pasal 3.
7 Konvensi Hak Anak, Pasal 12.
8 Konvensi Hak Anak, Pasal 6.
9 United Nation Human Rights Office of the High Comissioner, “Right to Health in
Adolescence: the Cost Failing are Too High – UN Expert Warns”. Sumber:
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20105&LangI
D=E, diakses pada 17 Juni 2016. Lihat juga: Laporan Pelapor Khusus tentang Hak Setiap
Orang untuk Menikmati Standar Tertinggi Kesehatan Fisik dan Jiwa, A/HRC/32/32, 4
April 2016.
4
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oleh anak.10 Kebijakan punitif ini membuat banyak anak pengguna
narkotika di Indonesia terpaksa harus menjalani proses hukum, termasuk
di dalamnya proses pengekangan kebebasan seperti penahanan.11 Proses
ini berdampak negatif terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak,
baik secara fisik maupun psikis. Padahal, berdasarkan Konvensi Hak Anak
pertumbuhan dan perkembangan hidup anak merupakan salah satu
prinsip dasar yang menentukan pemenuhan hak-hak anak lainnya.12
Pemenuhan hak atas kesehatan bagi anak pengguna narkotika adalah salah
satu bentuk perwujudan perlindungan terhadap anak sebagaimana
disebutkan dalam Konvensi Hak Anak. Namun demikian, anak pengguna
narkotika, dengan segala kerentanan dan asumsi mengenai
ketidakmatangannya, mengalami banyak hambatan yang membuat mereka
tidak dapat mengakses rehabilitasi atau perawatan medis sesuai dengan
kehendaknya. Terpenuhinya hak atas kesehatan anak pengguna narkotika
dapat menunjang terpenuhinya hak-hak anak lainnya yang telah dijamin
dalam Konvensi Hak Anak.13 Selain itu, dalam konteks penegakan hukum,
tidak ada ketentuan khusus dalam Konvensi Hak Anak yang mengatur
tentang hak-hak anak pengguna narkotika yang berkonflik dengan hukum.
Padahal proses penegakan hukum seringkali menjadi hambatan bagi anak
pengguna narkotika untuk mengakses layanan kesehatan. Meskipun tidak
ada ketentuan khusus, standar penegakan hukum untuk anak yang
berkonflik dengan hukum dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana
penegakan hukum terhadap anak pengguna narkotika yang berkonflik
dengan hukum dapat dilakukan.14
Selain ketentuan dalam Konvensi Hak Anak, terdapat beberapa
instrumen hak asasi manusia internasional yang dapat digunakan untuk
mengukur standar pemenuhan hak anak pengguna narkotika. Ketentuan
tersebut dapat ditemukan dalam Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil
dan Politik (ICCPR), Kovenan Internasional Tentang Hak Ekonomi,
Sosial, dan Budaya (ICESCR), Standar Minimum Administrasi Peradilan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 127.
Davit Setyawan, “KPAI: Jumlah Anak Korban Narkotika Terus Bertambah” sumber:
http://www.kpai.go.id/berita/kpai-jumlah-anak-korban-narkoba-terus-bertambah/ diakses
pada 4 April 2016.
12 Konvensi Hak Anak, Pasal 6.
13 Konvensi Hak Anak, Pasal 6 dan Pasal 24; dan Kovenan Internasional tentang Hak
Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Pasal 12.
14 Konvensi Hak Anak, Pasal 37 dan Pasal 40.
10
11
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Pidana Anak (Beijing Rules), dan Standar Perlakuan Minimum terhadap
Tahanan/Narapidana (Mandela Rules).
Instrumen HAM internasional tersebut dapat digunakan oleh negara
untuk menyusun kebijakan yang dapat melindungi dan memenuhi hak
anak pengguna narkotika. Hal yang paling mendasar dari semua ketentuan
atau standar internasional yang berkaitan dengan anak pengguna
narkotika adalah pelaksanaan empat prinsip dalam Konvensi Hak Anak.
Bab ini akan secara khusus membahas empat prinsip dalam Konvensi Hak
Anak yang dapat digunakan untuk menilai kepatuhan atau kesesuaian
peraturan dan kebijakan negara terkait anak pengguna narkotika terhadap
standar HAM internasional.
B. Prinsip Non-diskriminasi
Pasal 2 Konvensi Hak Anak menyebutkan bahwa setiap negara wajib
menghormati dan menjamin hak-hak yang yang disebutkan di dalam
konvensi tanpa diskriminasi atau pembedaan atas dasar ras, suku, agama,
keyakinan politik atau kedudukan dan status lain dari anak ataupun orang
tua seperti status HIV dan penggunaan narkotika. Prinsip ini juga dapat
ditemukan pada dua kovenan internasional yang mengatur tentang hak
sipil dan politik dan hak ekonomi sosial budaya.15 Prinsip non-diskriminasi
menegaskan prinsip kesetaraan dan kesempatan yang sama bagi setiap
anak untuk menikmati hak-hak yang telah dijamin dalam berbagai
instrumen HAM internasional. Seperti contohnya pada hak atas
pendidikan, setiap anak berhak mendapatkan pendidikan tanpa terkecuali,
termasuk anak pengguna narkotika.
Pelaksanaan prinsip non-diskriminasi dalam hak atas kesehatan dapat
membantu anak pengguna narkotika untuk menikmati standar kesehatan
tertinggi. Diskriminasi dalam aspek kesehatan sangat rentan terjadi
kepada anak pengguna narkotika, terlebih jika anak tersebut juga
merupakan anak dengan HIV atau anak yang memiliki orang tua dengan
HIV/AIDS. Oleh karena itu, Konvensi Hak Anak menggolongkan
pembedaan berdasarkan status HIV sebagai salah satu dasar

Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, Pasal 2 Paragraf 1 dan Kovenan
Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Pasal 2 Paragraf 2.
15
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diskriminasi.16 Bentuk diskriminasi pada anak pengguna narkotika dapat
dilihat dari, di antaranya, kebijakan pengurangan dampak buruk (harm
reduction) yang didesain hanya untuk orang dewasa dengan
diberlakukannya batasan usia untuk layanan jarum suntik. Hal ini
menyebabkan anak mengalami keterbatasan untuk dapat mengakses
layanan tersebut. Anak juga kesulitan untuk mengakses jenis-jenis layanan
kesehatan lainnya yang berkaitan dengan rehabilitasi narkotika karena
harus mendapatkan persetujuan orang tua terlebih dahulu.17
Sebagai kelompok yang rentan terhadap diskriminasi, anak pengguna
narkotika memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan
hukum.18 Status anak sebagai pengguna narkotika tidak boleh dijadikan
dasar untuk memperlakukan anak pengguna narkotika secara
diskriminatif di depan hukum. Oleh karena itu negara harus menjamin
tersedianya akses terhadap peradilan pidana anak yang jujur dan adil tanpa
membedakan perlakuan atau proses terhadap anak pengguna narkotika.
Meskipun demikian, hal ini tidak berarti bahwa tindakan afirmatif tidak
dapat dilakukan dalam penegakan hukum.19 Tindakan afirmatif dapat
dilakukan kepada kelompok anak yang rentan untuk memastikan
terpenuhinya hak-hak anak. Hal ini sangat relevan diterapkan pada kasus
anak pengguna narkotika yang berkonflik dengan hukum, seperti
misalnya, diversi untuk anak pengguna narkotika atau menyediakan
layanan rehabilitasi medis di dalam penjara bagi anak pengguna narkotika
yang melakukan tindak pidana.

Komite Hak Anak, Komentar Umum Nomor 3 (2003) tentang HIV dan Hak Anak,
CRC/GC/2003/3, 17 Maret 2003, Paragraf 7.
17 Lihat, misalnya, Harm Reduction: Children and Drug Abuse, sumber:
https://www.crin.org/en/library/publications/harm-reduction-children-and-drug-use.
18 Konvensi Hak Anak tidak menyebutkan bahwa penggunaan narkotika merupakan
salah satu alasan mendiskriminasi seseorang, namun pada Komentar Umum Nomor 3
(2003) Tentang HIV dan Hak Anak, menekankan bahwa status HIV juga bisa menjadi
basis untuk mendiskriminasi seorang anak, termasuk anak terdampak HIV seperti anak
pengguna narkotika.
19 Penal Reform International, Protecting Children’s Rights in Criminal Justice Systems
(United Kingdom: Penal Reform International, 2013), hal 14.
16
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C. Kepentingan Terbaik Anak
Kepentingan terbaik untuk anak merupakan salah satu dari empat prinsip
utama dalam melaksanakan Konvensi Hak Anak. Negara harus
menjadikan kepentingan terbaik untuk anak sebagai pertimbangan utama
dalam memutuskan kebijakan, hukum, putusan pengadilan, dan tindakantindakan pemerintahan lainnya yang berkaitan dengan anak.20
Kepentingan terbaik untuk anak secara luas menggambarkan kebutuhan
dan kesejahteraan anak. Sementara itu kebutuhan dan kesejahteraan anak
ditentukan oleh beberapa faktor, di antaranya:
1.
2.
3.
4.
5.

Usia anak;
Tingkat kedewasaan anak;
Kehadiran atau ketiadaan orang tua;
Lingkungan anak;
Pengalaman anak. 21

Berdasarkan faktor tersebut di atas, ketika negara akan memutuskan
kebijakan yang memengaruhi anak, maka negara harus menyusun
prosedur atau panduan untuk menentukan bagaimana menilai
kepentingan terbaik anak. Proses penyusunan prosedur ini harus
memfasilitasi partisipasi anak yang memadai tanpa
diskriminasi, melibatkan pengambil keputusan dengan bidang
keahlian yang relevan, dan menyeimbangkan semua faktor
yang relevan untuk menilai pilihan terbaik.22
Komite Hak Anak sendiri menyebutkan bahwa kepentingan terbaik untuk
anak adalah “a three fold concept”, yaitu:23
1. Sebuah hak substantif: bahwa hak anak untuk memiliki
kepentingan terbaik harus menjadi pertimbangan utama ketika
ada banyak kepentingan lain (different interests) yang juga
dipertimbangkan dalam suatu pengambilan keputusan. Oleh
karena kepentingan terbaik anak yang harus dijadikan sebagai
Konvensi Hak Anak, Pasal 3 Ayat 1.
UNHCR, Panduan tentang Penentuan Kepentingan Terbaik untuk Anak, 2008, hal. 14.
22 Ibid., hal 8.
23 Komite Hak Anak, Komentar Umum Nomor 14 (2013) tentang Hak Anak untuk Memiliki
Kepentingan Terbaiknya Dipakai sebagai Pertimbangan Utama, CRC/C/GC/14, 29 Mei
2013, Paragraf 32.
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pertimbangan utama adalah sebuah “hak” maka negara harus
menjamin terpenuhinya/terlaksananya hak tersebut;
2. Sebuah prinsip hukum yang fundamental dan
interpretatif: jika sebuah ketentuan hukum terbuka atas lebih
dari satu penafsiran, penafsiran yang harus dipilih adalah
penafsiran yang menguntungkan bagi anak (kepentingan terbaik
anak);
3. Sebuah aturan prosedur: kapanpun sebuah kebijakan atau
keputusan yang berdampak pada anak dibuat maka proses
pengambilan keputusan harus memuat penilaian dampak
(negatif atau positif) keputusan/kebijakan tersebut terhadap
anak. Untuk melakukan penilaian dan penentuan kepentingan
terbaik anak dibutuhkan jaminan prosedural. Negara harus
dapat menjelaskan bagaimana kepentingan terbaik anak telah
dihormati dalam keputusan dan kebijakan yang memengaruhi
anak, apa yang dipertimbangkan untuk menjadi kepentingan
terbaik anak, kriteria, dan bagaimana menimbang kepentingan
terbaik anak dengan kepentingan-kepentingan yang lain. Proses
ini dilakukan untuk kebijakan yang berskala besar ataupun untuk
kasus-kasus individual.
Konsep kepentingan terbaik untuk anak tersebut tidak dapat
diseragamkan, artinya dalam menentukan kepentingan terbaik bagi anak
pengambil kebijakan (orang atau lembaga yang memengaruhi kondisi
anak) harus mempertimbangkan kepentingan anak kasus per kasus.
Kepentingan terbaik anak pengguna narkotika bisa jadi tidak sama dengan
kepentingan terbaik anak dengan disabilitas. Dengan demikian, konsep
kepentingan terbaik anak ini harus bersifat fleksibel dan mudah diterima
(adaptable) dalam kondisi tertentu. Konsep ini harus disesuaikan dan
didefinisikan secara individual sesuai dengan kebutuhan atau situasi
khusus dari anak.24
Sementara itu, bagi anak pengguna narkotika, kepentingan terbaik untuk
mereka harus diwujudkan pada saat mereka mengakses layanan
kesehatan dan ketika mereka harus berhadapan dengan hukum.
Pendekatan pencegahan penggunaan narkotika terhadap anak-anak juga
harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Kepentingan
24

Ibid., Paragraf 32.
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terbaik untuk anak harus didasarkan pada kebutuhan fisik, emosional,
sosial, dan pendidikan anak berdasarkan usia, jenis kelamin, hubungannya
dengan keluarga, dan juga kesempatan anak untuk berpendapat atas
kepentingan terbaik bagi dirinya sesuai dengan Pasal 12 Konvensi Hak
Anak.25
Kepentingan Terbaik Anak dalam Aspek Kesehatan
Konvensi Hak Anak menekankan pentingnya mengarusutamakan
kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam
melakukan pencegahan penggunaan narkotika oleh anak dan memberikan
perawatan sebagai salah satu bentuk perlindungan khusus bagi anak
pengguna narkotika. Jika anak pengguna narkotika harus menjalani proses
penegakan hukum, perawatan akan ketergantungan narkotika juga harus
disediakan di dalam tempat penahanan/penjara.26 Kepentingan terbaik
untuk anak pengguna narkotika seharusnya dapat terlihat dari
ketersediaan layanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan anak
pengguna narkotika itu sendiri.
Mengutip Komentar Umum Konvensi Hak Anak No. 3 tentang HIV dan
Hak Anak Atas Kesehatan, bahwa program pencegahan, perawatan, dan
pasca perawatan (after care) HIV didesain untuk orang dewasa, hal ini juga
dapat ditemukan dalam kebijakan kesehatan untuk penggunaan narkotika,
tidak banyak ketentuan yang mengatur mengenai bagaimana anak
pengguna narkotika dapat mengakses layanan rehabilitasi, bagaimana anak
pengguna narkotika diikutsertakan dalam program harm reduction. Dalam
hal ini terdapat kekosongan standar kesehatan bagi anak pengguna
narkotika, akan tetapi berdasarkan prinsip kepentingan terbaik
sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa kepentingan terbaik anak
harus dinilai dan ditentukan berdasarkan kebutuhan dan kondisi khusus
anak. Sehingga berangkat dari prinsip tersebut, negara harus
mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi khusus anak pengguna
narkotika berikut hambatan yang mungkin dialami anak pengguna
narkotika dalam mengakses layanan kesehatan (mulai dari konseling,
pemeriksaan medis, dan jenis perawatan).

Komite Hak Anak, Komentar Umum Nomor 15 (2013) tentang Hak Anak untuk
Menikmati Standar Tertinggi Kesehatan, CRC/C/GC/15, 17 April 2013, Paragraf 12.
26 Konvensi Hak Anak, Pasal 24 ayat (2) huruf f dan Pasal 33; dan Standar Minimum
Administrasi Peradilan Pidana Anak (Beijing Rules), 29 November 1985, Paragraf 26.2.
25
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Sementara itu, bagi anak pengguna narkotika yang berkonflik dengan
hukum, proses pemidanaan atau pemenjaraan juga memiliki konsekuensi
terhadap kondisi kesehatan anak pengguna narkotika. Akses yang
terbatas terhadap obat-obatan, perawatan dan pemulihan penggunaan
narkotika di dalam penjara akan memperburuk kondisi kesehatan anak
pengguna narkotika. Di samping kebutuhan kesehatan yang timbul karena
penggunaan narkotika, masalah lain yang muncul adalah kondisi kesehatan
jiwa anak pengguna narkotika. Kerasnya kehidupan di dalam penjara akan
memengaruhi kondisi psikologis anak, sehingga dalam hal ini pemerintah
wajib menyediakan tidak hanya layanan kesehatan yang memadai, dokter
dan tenaga medis yang berkualitas tetapi juga konseling yang diberikan
oleh psikolog.27
Untuk menentukan kepentingan terbaik anak pengguna narkotika dalam
aspek kesehatan, negara harus melihat ketentuan hak atas kesehatan.
Prinsip dalam hak atas kesehatan harus menjadi pertimbangan dalam
membuat program perawatan bagi anak pengguna narkotika. Prinsip hak
atas kesehatan tersebut dapat ditemukan dalam ICESCR dan Komentar
Umum Nomor 14, Hak Atas Standar Kesehatan Tertinggi yang Dapat
Dicapai serta Komentar Umum Nomor 4 Tentang Kesehatan dan
Perkembangan Remaja. Selain itu United Nation Office on Drugs and Crime
(UNODC) dan World Health Organisation (WHO) telah memberikan
standar perawatan untuk gangguan penggunaan narkotika.
Prinsip-Prinsip Hak Atas Kesehatan dalam Perawatan
Berdasarkan ICESCR, hak atas kesehatan adalah hak yang inklusif, tidak
hanya mencakup layanan kesehatan tetapi juga mencakup faktor penentu
kesehatan, seperti akses terhadap air yang aman dan layak diminum,
sanitasi yang memadai, pasokan makanan yang memadai, nutrisi,
perumahan, kondisi kerja dan lingkungan yang sehat, dan akses terhadap
pendidikan dan informasi yang berhubungan dengan kesehatan.28 Oleh
karena ada faktor penentu kesehatan, maka hak atas kesehatan tidak
Lihat Pasal 39, Konvensi Hak Anak, Komite Hak Anak, Komentar Umum Nomor 10
(2007) tentang Hak Anak dalam Peradilan Anak, CRC/C/GC/10, 25 April 2007, Paragraf
11 dan Paragraf 89; Mandela Rules; Komite Hak Anak, Komentar Umum Nomor 4 (2003)
tentang Kesehatan dan Perkembangan Remaja, CRC/GC/2003/4, 1 Juli 2003, Kovenan
Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.
28 Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Komentar Umum Nomor 14 tentang Hak
Atas Standar Kesehatan Tertinggi yang Dapat Dicapai, E/C.12/2000/4, 11 Agustus 2000,
Paragraf 11.
27
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dapat diartikan sebagai semata-mata hak untuk menjadi sehat. Hak atas
kesehatan terdiri dari dua prinsip, yaitu prinsip kebebasan dan
keberhakan. Prinsip kebebasan meliputi kebebasan untuk mengontrol
tubuh dan kesehatan, termasuk kebebasan seksual dan reproduksi, dan
kebebasan dari intervensi seperti hak untuk bebas dari segala bentuk
penyiksaan, perawatan atau pengobatan yang tidak manusiawi,
eksperimen medis, dan perawatan tanpa persetujuan. Sementara dalam
prinsip keberhakan mengandung jaminan perlindungan dan kesempatan
yang sama bagi setiap orang untuk mendapatkan standar tertinggi
kesehatan.29 Penjelasan mengenai faktor penentu kesehatan dan prinsip
kebebasan dalam hak atas kesehatan akan sangat relevan digunakan dalam
konteks anak pengguna narkotika terutama bagi anak pengguna narkotika
yang berhadapan dengan hukum.
Di samping kedua prinsip di atas, hal yang membuat hak atas kesehatan
tidak sama dengan hak untuk menjadi sehat adalah negara sebagai
pemangku kewajiban pelaksanaan hak tidak dapat menjamin kondisi
kesehatan seseorang atau mencegah seseorang menjadi sakit. Ada banyak
faktor di luar kuasa negara yang memengaruhi kondisi kesehatan
seseorang, seperti faktor genetik, kerusakan alam, polusi, dan gaya hidup
yang tidak sehat. Oleh karenanya hak atas kesehatan harus dipahami
sebagai hak untuk menikmati fasilitas dan layanan kesehatan agar setiap
orang dapat mencapai standar kesehatan tertinggi. 30
Setidaknya terdapat empat prinsip yang harus dipenuhi agar anak
pengguna narkotika dapat menikmati standar kesehatan tertinggi untuk
memperbaiki kondisi ketergantungannya. Keempat prinsip tersebut
adalah:
1. Ketersediaan. Ketersediaan tidak hanya sebatas pada jumlah
fasilitas, obat, layanan, dan tenaga medis akan tetapi juga harus
tersedia layanan kesehatan yang sensitif terhadap kebutuhan
anak pengguna narkotika, seperti ruangan khusus anak, dengan
perhatian khusus pada layanan kesehatan jiwa dan layanan
kesehatan seksual.31 Layanan kesehatan juga harus tersedia di
dalam penjara, bagi anak pengguna narkotika yang harus
berkonflik dengan hukum dan ditempatkan dalam penjara,
Ibid., Paragraf 8.
Ibid.
31 Komite Hak Anak, Komentar Umum Nomor 4, Op. Cit., Paragraf 41.
29
30
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mereka berhak untuk mendapatkan program perawatan melalui
rehabilitasi seperti fasilitas detoksifikasi dan petugas layanan
kesehatan yang terlatih. Program rehabilitasi ini harus
disesuaikan dengan usia dan kebutuhan anak.32
2. Keterjangkauan. Layanan kesehatan tidak hanya harus dapat
dijangkau secara ekonomis akan tetapi juga harus dapat
dijangkau secara fisik atau jarak. Akses terhadap layanan
kesehatan harus dijalankan berdasarkan prinsip nondiskriminasi, setiap orang termasuk anak pengguna narkotika
berhak untuk mengakses segala bentuk fasilitas dan layanan
kesehatan yang dibutuhkan. Terakhir, akses terhadap informasi
mengenai layanan kesehatan harus tersedia dan memadai.33
Akses terhadap informasi mengenai layanan, fasilitas, dan
teknologi kesehatan adalah yang sangat fundamental. Negara
tidak akan berhasil memenuhi hak atas kesehatan warga
negaranya sekalipun telah membangun banyak rumah sakit dan
layanan kesehatan jika tidak ada informasi mengenai hal
tersebut yang dapat diakses oleh masyarakat. Dalam konteks
anak pengguna narkotika, informasi ini tidak hanya harus
tersedia dan terjangkau namun juga harus disampaikan dengan
bahasa yang mudah dimengerti oleh anak.34
3. Penerimaan. Semua fasilitas, layanan, dan obat harus dapat
diterima secara medis dan sesuai dengan budaya masyarakat
setempat. Dalam konteks layanan kesehatan bagi anak
pengguna narkotika, maka fasilitas kesehatan baik obat,
peralatan medis, dan pemberi layanan kesehatan harus
disesuaikan dengan kebutuhan anak.35
4. Kualitas. Layanan, fasilitas, dan obat harus teruji secara medis
dan ilmiah memiliki kualitas yang baik. Hal ini meliputi tenaga
kesehatan yang mumpuni yang terlatih untuk memberikan
pelayanan kepada anak, jaminan obat-obatan yang berkualitas
dan tidak kadaluarsa, peralatan medis di rumah sakit yang

United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty, Paragraf 54.
Ibid., Paragraf 21(e).
34 Ibid., Paragraf 24.
35 Komite Hak Anak, Komentar Umum Nomor 15 (2013), Op. Cit., Paragraf 115.
32
33
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berkualitas, serta air dan sanitasi yang bersih.36 Untuk
memastikan prinsip ini, Komentar Umum Konvensi Hak Anak
Nomor 15 (2013) tentang Hak Anak atas Penikmatan Tertinggi
Standar Kesehatan mensyaratkan beberapa hal, yaitu:
a. Perawatan, intervensi medis, dan obat-obatan harus
berbasis bukti;
b. Dokter, perawat, psikiater, dan petugas medis lainnya harus
memiliki kemampuan dan terlatih dalam hal kesehatan anak,
dan memiliki pengetahuan tentang prinsip-prinsip hak anak
yang ada dalam Konvensi;
c. Peralatan medis harus disesuaikan dengan kebutuhan anak;
d. Obat harus dijamin masa daluarsa, cocok untuk anak, dan
perlu monitoring efek samping obat terhadap anak; dan
e. Institusi kesehatan harus memiliki penilaian regular
mengenai kualitas layanan yang dimiliki.37
Pemenuhan hak atas kesehatan bersifat progresif negara tidak dituntut
untuk sekaligus memenuhi standar layanan kesehatan sebagaimana diatur
dalam Konvensi. Akan tetapi negara harus menjamin penggunaan
anggaran yang efektif untuk memastikan ketersediaan, aksesibilitas, dan
kualitas layanan serta obat yang memadai tanpa diskriminasi.
Standar Perawatan/Pengobatan atas Gangguan Penggunaan
Narkotika
Sebagaimana telah diuraikan dalam prinsip hak atas kesehatan, bahwa
perawatan dan pengobatan bagi anak pengguna narkotika harus
berlandaskan bukti ilmiah dan metodelogi ilmiah. Oleh karena itu,
UNODC dan WHO menyusun standar perawatan untuk pengguna
narkotika dengan menggunakan intervensi psikososial dan farmakologi.38
Dalam standar tersebut terdapat 7 (tujuh) prinsip yang harus dipatuhi
dalam pelaksanaan perawatan bagi pengguna narkotika. Ketujuh prinsip
tersebut adalah:39

Ibid.
Ibid., Paragraf 116.
38 UNODC-WHO, Op. Cit., hal. 7.
39 Ibid., hal 8-15.
36
37
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a. Perawatan harus tersedia, terjangkau, menarik, dan
sesuai dengan kebutuhan. Prinsip ini menjelaskan standar
perawatan yang esensial bagi pengguna narkotika yaitu layanan
yang dapat dijangkau oleh pengguna narkotika yang tinggal di
perkotaan maupun pedesaan dengan waktu layanan yang
memadai dan dapat dijangkau secara ekonomi. Perawatan yang
esensial bagi pengguna narkotika juga harus menyediakan
layanan dukungan sosial dan layanan kesehatan umum, seperti
misalnya layanan pemeriksaan gigi bagi pengguna narkotika.
Menurut prinsip ini perawatan bagi pengguna narkotika harus
bisa mengakomodir kebutuhan khusus pasien secara individual.
Hal ini tentu sangat relevan dalam konteks kebutuhan khusus
anak pengguna narkotika.
b. Memastikan standar etis dalam layanan. Pada dasarnya
prinsip ini memuat ketetentuan tentang standar etika universal
yaitu menghormati hak asasi manusia dan martabat manusia.
Seperti misalnya, perawatan tidak boleh mengandung unsur
diskriminatif, punitif, dan pemaksaan. Tentunya hal ini sejalan
dengan 4 (empat) prinsip dalam Konvensi Hak Anak dan
prinsip-prinsip hak atas kesehatan.
c. Mempromosikan
program
perawatan
dengan
koordinasi efektif antara sistem peradilan pidana,
layanan kesehatan, dan layanan sosial. Penggunaan
narkotika harus dipandang sebagai persoalan kesehatan, bukan
persoalan pidana. Oleh karena itu, layanan kesehatan yang
seharusnya diberikan kepada pengguna narkotika, bukannya
penjara atau rumah tahanan. Jika pengguna narkotika melakukan
tindak pidana, rumah tahanan/penjara harus menyediakan
layanan rehabilitasi.
d. Perawatan harus berbasis bukti ilmiah dan mampu
merespon kebutuhan khusus individu yang memiliki
gangguan penggunaan narkotika. Di beberapa negara,
masih ada jenis-jenis perawatan tradisional atau relijius yang
digunakan sebagai metode pemulihan/pengobatan pengguna
narkotika. Metode ini biasanya tidak memiliki landasan ilmiah.
Berdasarkan prinsip ini, metode-metode tersebut harus diuji
dan disesuaikan dengan kaidah-kaidah ilmiah.
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e. Dapat merespon kebutuhan dan kondisi khusus
kelompok tertentu. Dalam prinsip ini disebutkan kelompokkelompok rentan yang memiliki kebutuhan khusus dalam
perawatan penggunaan narkotika, seperti anak dan remaja,
perempuan, ibu hamil, pekerja seks, kelompok minoritas secara
jender dan identitas seksual, kelompok minoritas etnis dan
agama, individu yang terlibat dalam peradilan pidana dan
individu yang marjinal. Khususnya bagi anak dan remaja,
program perawatan harus disediakan khusus dan dibedakan
dengan orang dewasa, pembedaan ini harus sesuai dengan
kebutuhan anak bukan karena pembedaan secara diskriminatif.
Fasilitas perawatan bagi anak juga harus menunjang kebutuhan
tumbuh kembang anak, seperti kebutuhan akan pendidikan,
bermain, dan bersosialisasi.
f. Memastikan pengelolaan layanan kesehatan yang baik.
Prinsip ini hampir sama dengan prinsip tata kelola pemerintahan
yang baik (good governance), di mana program, prosedur,
kebijakan, dan petugas layanan kesehatan (struktur) haruslah
dapat dipertanggungjawabkan (accountable). Seperti misalnya,
penyedia layanan harus memiliki aturan tertulis mengenai
layanan adiksi dan prosedur monitoring evaluasi atas layanan
yang diberikan.
g. Monitoring dan evaluasi terhadap pendekatan,
prosedur, layanan, dan kebijakan yang terintegrasi.
Maksud dari prinsip ini adalah layanan yang disediakan harus
berintegrasi dengan varian layanan lain yang mungkin
dibutuhkan oleh pasien (pengguna narkotika). Program
perawatan yang terpadu juga sebaiknya bersifat mulitidisiplin
dan memiliki tim koordinasi. Tim kordinasi program perawatan
terpadu terdiri dari layanan psikiatrik dan psikologi, layanan
kesehatan spesial (HIV, TB, dan penyakit menular lainnya), dan
layanan dukungan sosial. Program perawatan terpadu harus
secara rutin dievaluasi dan dimonitoring untuk meningkatkan
kualitas layanan.
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Sementara itu, bagi anak pengguna narkotika, terdapat beberapa isu/hal
yang perlu dipertimbangkan ketika negara akan membuat program
perawatan, di antaranya adaalah:40
a. Anak dan remaja pemakai narkotika membutuhkan layanan
kesehatan jiwa.
b. Kebutuhan anak pemakai narkotika yang terpisah dari keluarga
(anak yang tinggal di jalanan, anak yang berada dalam tahanan,
atau anak di panti asuhan) akan berbeda dengan kebutuhan anak
pemakai narkotika yang masih tinggal bersama keluarga. Dalam
kondisi ini, layanan kesehatan juga harus menyediakan
penjangkau (outreach) agar anak pemakai narkotika
mendapatkan perawatan sedini mungkin.
c. Berdasarkan beberapa penelitian, pendekatan psikososial dalam
perawatan termasuk intervensi perawatan berbasis perilaku
(behavioral treatment) efektif diterapkan pada anak pemakai
narkotika. Namun demikian, pendekatan ini tetap harus
mempertimbangkan kondisi kognitif perkembangan anak.
d. Remaja pemakai narkotika memiliki prevalensi kelainan
psikiatrik komorbid yang tinggi, kondisi ini harus menjadi fokus
dalam program perawatan.
e. Anak pemakai narkotika tidak boleh dipandang sebagai subjek
pasif dalam perawatan, mereka juga harus terlibat aktif dalam
setiap keputusan yang terkait dengan rencana perawatannya.
f. Remaja kemungkinan akan lebih mendengarkan teman
sebayanya, sehingga program peer group akan sangat membantu.
g. Anak dan remaja mungkin memiliki motivasi yang berbeda
dengan orang dewasa ketika mengikuti program perawatan.
h. Fasilitas
layanan
harus
mengakomodir
kebutuhan
perkembangan anak seperti olahraga, bermain, sekolah, atau
hobi anak.
40

Ibid., hal. 77-78
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UNODC dan WHO juga menyediakan saran intervensi yang dapat
digunakan dalam perawatan pengguna narkotika pada umumnya.
Intervensi ini juga sangat mungkin diterapkan kepada anak pengguna
nakotika, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dan
kebutuhan anak yang telah disebutkan sebelumnya. Berikut adalah tabel
intervensi yang disarankan:41
Level Layanan
Layanan Komunitas Informal

Intervensi Yang Mungkin Dilakukan
- Penjangkau
- Kelompok self-help
- Dukungan keluarga dan teman
Layanan Kesehatan Utama
- Skrining dan mekanisme rujukan
- Dukungan lanjutan
- Layanan kesehatan dasar
Perawatan Khusus untuk
- Asesmen
Ketergantungan Narkotika
- Manajemen kasus
- Rencana perawatan
- Detoksifikasi
- Intervensi psikososial
- Perawatan asistensi pengobatan
- Pencegahan relaps
- Manajemen pemulihan
Layanan Kesehatan Khusus
- Perawatan kesehatan jiwa
- Perawatan gigi
- Perawatan HIV dan Hepatitis C
- Pengobatan internal
Layanan Rawat Inap Jangka
- Tempat tinggal
Panjang
- Pelatihan vokasional
- Pelatihan keterampilan
- Dukung terapeutik berjalan
- Manajemen pemulihan
Layanan Kesejahteraan Sosial
- Shelter
General
- Makanan
- Dukungan sosial

41

Ibid., hal. 88.
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Layanan Kesejahteraan Sosial
Khusus

-

Memastikan
akses
layanan
kesehatan dan sosial yang
dibutuhkan
Dukungan dan reintegrasi keluarga
Program
pendidikan/pelatihan
vokasional
Waktu luang
Manajemen pemulihan
Mikro kredit

Kepentingan Terbaik Anak dalam Aspek Penegakan Hukum
Dalam penegakan hukum, aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa,
hakim, pengacara, dan semua institusi yang berhubungan dengan anak
pengguna narkotika yang berkonflik dengan hukum harus menjadikan
kepentingan terbaik untuk anak sebagai landasan dalam mengambil
tindakan hukum. Agar aparat penegak hukum memiliki kompetensi dan
pengetahuan yang baik mengenai hak anak yang berkonflik dengan hukum
diperlukan pelatihan dan pendidikan khusus tentang hak anak, termasuk
memahami konsep keadilan restoratif dalam pemidanaan. Dalam konsep
keadilan restoratif yang harus dikedepankan adalah pemulihan kondisi
antara anak sebagai pelaku, dengan korban, dan lingkungan.
Hal ini sesuai dengan Komentar Umum Komite Hak Anak PBB No. 14
tentang Kepentingan Terbaik sebagai Pertimbangan Utama yang
menyebutkan bahwa penghukuman yang bersifat represif dan retributif
harus digantikan dengan pemidanaan yang bertujuan untuk rehabilitasi
dan keadilan restoratif.42 Keadilan restoratif atau restorative justice mulai
dikenal sejak tahun 1970an di Kanada, dan mengalami perkembangan
yang cukup pesat di awal tahun 1990an.43 Keadilan restoratif adalah
sebuah paradigma baru yang melihat kejahatan sebagai gangguan
hubungan antara manusia dan lingkungannya sedangkan keadilan retributif
semata-mata hanya melihat kejahatan sebagai pelanggaran oleh seseorang
terhadap hukum negara.44 Dijelaskan lebih lanjut oleh Howard Zehr,
“keadilan melibatkan korban, pelaku dan komunitas untuk mencari solusi
Ibid., Paragraf 28.
Allison Morris dan Gabrielle Maxwell, Restorative Justice for Juveniles, (Oregon: Hart
Publishing, 2001).
44 Howard Zehr, Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice, (Scottsdale, PA:
Herald Press, 1990).
42
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yang mengutamakan perbaikan, rekonsiliasi dan kepastian atau
keyakinan.”45
Susan Sharpe mengatakan ada 5 (lima) prinsip yang menjadi kunci
utama dalam keadilan restoratif yaitu:46
1. Keadilan restoratif membuka partisipasi penuh dan
permufakatan/konsensus. Artinya, konsep ini tidak hanya
melibatkan pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan
tindak pidana melainkan juga pihak yang merasa terkena
dampak dari tindak pidana.
2. Keadilan restoratif bertujuan untuk memulihkan apa saja
yang telah rusak. Baik untuk korban, maupun pelaku tindak
pidana.
3. Keadilan restoratif berupaya membuat pelaku bertanggung
jawab penuh dan secara langsung dengan mempertemukan
pelaku dengan korban.
4. Keadilan restoratif berupaya untuk menyatukan kembali apaapa yang telah terpisah. Sering kali kejahatan yang telah
dilakukan oleh seseorang justru menjauhkan ia dari
lingkungan sekitar. Masyarakat memandang pelaku tindak
pidana sebagai seseorang yang berbahaya dan tidak layak
kembali ke masyarakat. Keadilan restoratif justru berusaha
mendamaikan kedua belah pihak.
5. Dan yang terakhir, keadilan restoratif berusaha untuk
memperkuat komunitas untuk mencegah dampak buruk
yang lebih jauh.
Prinsip keadilan restoratif salah satunya diwujudkan melalui intervensi di
luar pengadilan atau sering disebut dengan diversi. Pelaksanaan diversi ini
bertujuan untuk menghindari stigma terhadap anak yang berkonflik
dengan hukum sehingga nantinya anak yang berkonflik dengan hukum
tidak memiliki catatan kriminal. Hal ini kemudian akan berdampak pada
pertumbuhan dan perkembangan hidup anak.47 Dalam sistem peradilan
pidana, setidaknya terdapat tiga tahapan dalam proses persidangan, yaitu
tahapan pra-persidangan, proses persidangan, dan pasca persidangan.
Ibid.
Lihat Sally Varnham, Seeing Things Differently: Restorative Justice and School Discipline,
(United Kingdom: Taylor and Francis Journal Education and the Law, Vol. 17, No. 3.
2005), Hal. 92.
47 Komite Hak Anak, Komentar Umum Nomor 10 (2007), Op. Cit., Paragraf 11.
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Dalam setiap tahapan tersebut, aparat penegak hukum harus
menghormati, melindungi, dan memenuhi prinsip hak-hak anak agar anak
terhindar dari dampak buruk pemidanaan dan pelanggaran terhadap hakhak mereka.
Pada tahap pra-persidangan, upaya paksa merupakan bagian paling rentan
terjadi penyiksaan dan pelanggaran terhadap hak-hak anak pengguna
narkotika.48 Pada tahap awal penangkapan, polisi harus
mengupayakan diversi atau merujuk anak pengguna narkotika
ke panti rehabilitasi.49 Penangkapan, penahanan, dan pemenjaraan
terhadap anak harus menjadi pilihan terakhir ketika semua alternatif
penyelesaian sudah dilakukan.50 Sebisa mungkin selama menjalani
persidangan, anak tetap bersama dengan keluarga di rumah dengan
pengawasan dari aparat penegak hukum.51 Untuk menghindarkan anak
dari penahanan, selama proses persidangan anak juga berhak
mendapatkan penangguhan penahanan.52 Penahanan hanya dapat
dilakukan dalam waktu yang paling singkat. Jika polisi tidak memiliki alasan
yang kuat untuk menahan anak, anak harus segara dikeluarkan dari
tempat tahanan. Tempat penahanan anak juga harus dipisahkan
berdasarkan jender dan terpisah dari orang dewasa. Selama proses
penangkapan dan penahanan, anak harus didampingi oleh setidak-tidaknya
orang tua dan pengacara.53 Dengan adanya pendampingan baik secara
hukum maupun moril dari keluarga akan menjamin keselamatan dan
kondisi psikologi anak pada saat menjalani pemeriksaan dan persidangan
di pengadilan. Oleh karena itu aparat penegak hukum harus mendapatkan
pelatihan terkait hak anak dan metode atau teknik pemeriksaan yang
ramah anak. Hal ini akan menghindarkan aparat penegak hukum terutama
polisi dari penyalahgunaan wewenang dan praktik penyiksaan sebagai

Metode atau tekhnik menggali informasi dengan menggunakan kekerasan baik fisik
maupun psikis tergolong dalam bentuk penyiksaan dan perbuatan tidak manusiawi.
Konvensi Hak Anak, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Konvensi Anti
Penyiksaan, telah menegaskan pelarangan segala bentuk penyiksaan dan perbuatan tidak
manusiawi lainnya.
49 Komite Hak Anak, Komentar Umum Nomor 10 (2007), Op. Cit., Paragraf 24.
50 Alternatif penyelesaian yang dimaksud adalah penyelesaian di luar pengadilan seperti
diversi.
51 Beijing Rules, Paragraf 13.2.
52 Konvensi Hak Anak, Pasal 37 huruf d.
53 Konvensi Hak Anak, Pasal 40 (2) (b) (ii); dan Komite Hak Anak, Komentar Umum
Nomor 10 (2007), Op. Cit., Paragraf 49.
48
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metode untuk mendapatkan informasi.54 Yang terpenting adalah negara
harus menciptakan sistem peradilan pidana anak yang ramah anak dan
humanis dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan anak
sesuai dengan usianya.
Standar Usia Minimum Pertanggungjawaban Pidana Anak
Konvensi Hak Anak menjelaskan bahwa setiap negara memiliki hak untuk
menentukan batas usia seorang anak dapat dimintakan
pertanggugngjawaban pidana. Penentuan harus didasarkan pada kapasitas
dan tingkat kedewasaan anak. Konvensi tidak memberikan penjelasan
lebih lanjut mengenai kapasitas dan tingkat kedewasaan anak. Konvensi
tidak mengatur bagaimana Negara dapat menentukan kapasitas dan
kedewasaan anak. Meskipun demikian, seharusnya dalam menentukan
usia minimum ini negara dapat menggunakan prinsip kepentingan terbaik
anak yang tidak hanya menjadikan usia sebagai indikator penentu akan
tetapi juga melihat kebutuhan khusus anak, pengalaman hidup anak (yang
membentuk mentalitas dan intelektualitas anak), dan situasi lingkungan.
Selain itu, dalam menentukan batas usia pertanggungjawaban pidana anak,
negara tidak boleh melewati batas minimum yang telah ditentukan dalam
standar internasional. Konvensi Hak Anak menetapkan usia 12 tahun
sebagai standar minimum usia pertanggungajawaban pidana. Artinya, anak
yang berusia di bawah 12 tahun tidak dapat dipidana. Jika tidak terdapat
bukti mengenai usia anak,55 anak tidak dapat dimintai pertanggungjawaban
pidana. Namun apabila penegak hukum bersikeras untuk memproses
kasus anak yang tidak dapat dibuktikan usianya, anak berhak mengajukan
permohonan pemeriksaan medis dan sosial untuk membuktikan usia
mereka.56 Sayangnya tidak ada ketentuan dalam Konvensi Hak Anak yang
menjelaskan tentang indikator yang dapat digunakan untuk mengukur
kapasitas dan kedewasaan anak dalam pertanggungjawaban pidana. Di sisi
lain, Beijing Rules, instrumen hukum internasional tentang standar
minimum peradilan pidana anak, menegaskan bahwa dalam menentukan
Konvensi Hak Anak, Pasal 37 (a); Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil dan
Politik, Pasal 14 (3) (g); dan Komite Hak Anak, Komentar Umum Nomor 10 (2007), Op.
Cit., Paragraf 56.
55 Kebanyakan hal ini terjadi kepada anak jalanan atau anak yang ditelantarkan oleh
keluarganya, mereka tidak memiliki akta kelahiran atau dokumen yang bisa menunjukkan
usia mereka.
56 Komite Hak Anak, Komentar Umum Nomor 10 (2007). Op. Cit., Paragraf 35 dan 39.
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standar minimum usia ini, negara tidak boleh menetapkan pada usia yang
terlalu rendah.57 Negara bahkan didorong untuk terus meningkatkan usia
minimum pertanggungjawaban pidana anak menjadi lebih tinggi dari 12
tahun.58 Indonesia sendiri menetapkan standar minimum pada level
terbawah standar yang telah ditentukan oleh Konvensi Hak Anak, yaitu
usia 12 tahun.59 Sementara, Brazil bahkan menggunakan batas usia teratas
yaitu 18 tahun sebagai penentu pertanggungjawaban pidana. Dengan
demikian, di Brazil anak yang melakukan pelanggaran hukum tidak dapat
dipidana.60 Tingginya batas minimum pertanggungjawaban
pidana anak, seperti yang diberlakukan Brazil, akan
memberikan jaminan kehidupan yang lebih baik bagi anak,
terutama bagi anak pengguna narkotika. Anak pengguna narkotika
akan terhindar dari pelabelan sebagai kriminal dan hak atas kesehatan,
pendidikan, dan hak lainnya dapat terpenuhi sehingga setiap anak
pengguna narkotika dapat menggunakan potensinya seluas-luasnya untuk
perkembangan hidupnya di masa depan.
Penghapusan Catatan Kriminal
Anak yang berkonflik dengan hukum tidak hanya akan terbebani dengan
proses pemidanaan yang panjang tetapi juga akan berkonflik dengan
catatan kriminal yang akan menghalangi berbagai kepentingan anak di
masa depan. Catatan kriminal akan mempersulit anak untuk melanjutkan
pendidikan dan mendapatkan pekerjaan di usia dewasa/masa yang akan
datang. Konvensi Hak Anak menyadari akan dampak yang akan
ditimbulkan dari sistem peradilan pidana terhadap masa depan anak
sehingga Konvensi mengatur ketentuan-ketentuan yang dapat
menghindarkan anak dari risiko tersebut seperti menetapkan usia
minimum pertanggungjawaban pidana, diversi, dan penghapusan catatan
kriminal. Konvensi mendorong setiap negara untuk
mengupayakan penghapusan catatan kriminal secara otomatis
setelah anak berusia 18 tahun.61 Dalam hal diberlakukannya
Beijing Rules, Paragraf 4.
Komite Hak Anak, Komentar Umum Nomor 10 (2007), Op. Cit., Paragraf 32.
59 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1
angka 3.
60 Penal Reform International, the Minimum Age of Criminal Responsibility, diunduh pada 4
April 2016, http://www.penalreform.org/resource/justice-children-briefing-no4minimum-age-criminal-responsibility/.
61 Konvensi Hak Anak sangat merekomendasikan penghapusan catatan kriminal pada
pelaku anak, Komite Hak Anak, Komentar Umum Nomor 10 (2007), Op. Cit., Paragraf 67.
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diversi, jika hakim menetapkan hasil diversi maka secara
otomatis catatan kriminal dihapus.62 Bahkan untuk pelanggaran
serius sekalipun, penghapusan catatan kriminal harus diupayakan,
misalnya penghapusan catatan kriminal akan dilakukan setelah anak tidak
melakukan tindak pidana selama 2 tahun.63
Tidak adanya catatan kriminal akan mempermudah proses reintegrasi
anak pengguna narkotika ke lingkungannya. Sekolah atau perguruan tinggi
tidak lagi dapat menolak anak pengguna narkotika untuk menempuh
pendidikan dengan alasan adanya catatan kriminal, meskipun pada
prinsipnya setiap anak berhak mendapatkan pendidikan tanpa ada
diskriminasi.64 Dengan demikian seharusnya anak dapat belajar secara
formal di sekolah/perguruan tinggi dan mengantongi syarat formal (ijazah)
untuk mendapatkan pekerjaan. Idealnya penghapusan catatan kriminal ini
disertai dengan penerimaan keluarga akan kondisi anak pengguna
narkotika, sehingga keluarga tidak perlu lagi malu akan kondisi anak
pengguna narkotika dan mengasingkan mereka dari lingkungan. Selain itu,
masyarakat juga perlu bersama-sama mendukung program reintegrasi
anak pengguna narkotika yang berkonflik dengan hukum dengan
lingkungan masyarakat. Jika kondisi ini tercapai, anak pengguna narkotika
dapat tumbuh dengan kepercayaan diri dan kesempatan yang sama
seperti anak-anak pada umumnya untuk meningkatkan potensi dirinya.
Diversi
Sebagai sebuah alternatif penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan,
diversi menjadi sebuah mekanisme yang efektif dalam penerapan
depenalisasi dan dekriminalisasi penggunaan narkotika pada anak. Negara
dapat menentukan jenis tindak pidana apa saja yang dapat diberlakukan
diversi.65 Sebagai contoh, Portugal telah memberlakukan kebijakan diversi
terhadap anak dan juga orang dewasa dengan mendekriminalisasi
kepemilikan narkotika untuk penggunaan pribadi.66 Di Indonesia diversi
hanya berlaku untuk anak dan hanya dapat diaplikasikan pada tindak
Ibid.
Komite Hak Anak, Komentar Umum Nomor 10 (2007), Op. Cit., Paragraf 67.
64 Konvensi UNESCO Menentang Diskriminasi Pendidikan, Pasal 1.
65 Ibid, Paragraf 27.
66 International Drug Policy Consortium (IDPC), Panduan Kebijakan Narkotika,
Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya, (2012), hal. 50. Lihat juga Arie Rosmarin dan Niamh
Eastwood, A Quiet Revolution: Drug Decriminalisation Policies in Practice Across the Globe,
(Release Publication, 2012).
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pidana ringan yang ancaman hukumannya di bawah 7 (tujuh) tahun
penjara, seperti pencurian dan penganiayaan ringan.67 Hal ini
berkonsekuensi pada hilangnya kesempatan anak pengguna narkotika
untuk mendapatkan diversi, yang selanjutnya akan dijelaskan di bagian lain
dalam tulisan ini.
Dalam semua tahapan diversi ini anak berhak mendapatkan bantuan
hukum. Pelaksanaan diversi juga harus mempertimbangkan pendapat
anak, di mana anak yang berusia 16 tahun ke atas harus memberikan
persetujuan atas tindakan diversi maupun pasca diversi yang disiapkan
untuknya.68 Kasus yang telah berhasil didiversi harus dinyatakan ditutup
oleh pengadilan dan akses terhadap informasi kasus dibatasi selama satu
tahun.69
Bagi anak pengguna narkotika, diversi akan sangat membantu anak dalam
mengakses perawatan untuk pemulihan ketergantungan atas
narkotikanya. Stigma yang cukup tinggi di masyarakat dan kebijakan
kriminalisasi mempersulit anak pengguna narkotika untuk mencari dan
mengakses layanan rehabilitasi secara terbuka. Mekanisme diversi
akan sangat membantu anak-anak pengguna narkotika yang
terpaksa harus berkonflik dengan hukum untuk kemudian
dapat mengakses rehabilitasi melalui diversi. Diversi tidak
hanya dapat menghindarkan anak dari stigma dan pelabelan
melainkan juga dapat menjadi solusi dari permasalahan jumlah
tahanan yang melebihi kapasitas di penjara atau rumah
tahanan.70
Agar diversi dapat terlaksana, tidak hanya dibutuhkan perubahan regulasi.
Aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, serta pengacara, harus
dibekali pengetahuan atau pendidikan tentang hak-hak anak dan juga
kepentingan terbaik bagi anak pengguna narkotika, seperti pengetahuan
UU No. 11 Tahun 2012, Op. Cit., Pasal 7 Ayat (2).
Komite Hak Anak, Komentar Umum Nomor 10 (2007), Op. Cit., Paragraf 27.
69 Ibid.
70 Berdasarkan Konvensi Hak Anak, pelaku anak yang kasusnya telah berhasil didiversi
tidak boleh memiliki catatan kriminal. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip kepentingan
terbaik untuk anak dan hak anak untuk dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan
potensi yang dimiliki. Jika anak memiliki catatan kriminal akan ada banyak hak anak yang
terlanggar di masa depan, seperti hak untuk mendapatkan pendidikan dan hak untuk
mendapatkan pekerjaan. Lihat Komite Hak Anak, Komentar Umum Nomor 10 (2007),
Op. Cit., Paragraf 25.
67
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tentang rehabilitasi bagi anak pengguna narkotika. Karena pada prinsipnya
diversi dapat dilakukan pada semua tahapan proses peradilan, sehingga
yang berwenang untuk memberikan diversi adalah lembaga atau penegak
hukum yang pada saat itu berwenang menahan anak.71 Kompetensi dan
pengetahuan aparat penegak hukum sangat memengaruhi keberhasilan
diversi.
D. Hak Anak untuk Didengar (Penghargaan terhadap Pendapat
Anak)
Anak memiliki hak untuk menyampaikan pendapat pada setiap tindakan
yang berdampak baik langsung maupun tidak langsung terhadap pribadi
anak. Agar anak dapat berpatisipasi dalam pengambilan keputusan yang
berdampak pada diri anak, maka anak harus mendapatkan informasi
yang memadai mengenai tindakan-tindakan apa yang akan
dilakukan kepada anak dan dampak yang ditimbulkan dari
tindakan tersebut. Jaminan hak atas informasi akan berpengaruh pada
keterlibatan anak dalam pengambilan keputusan.72 Anak berhak secara
bebas mencari, menerima, dan memberitahukan informasi dan
pendapat dalam segala bentuk baik secara lisan, tertulis, dan
melalui media.73 Dalam kerangka anak dan narkotika, setiap anak
berhak tahu bahaya penggunaan narkotika, jenis narkotika, pengguna
layanan kesehatan yang dapat diakses untuk memulihkan kondisi
ketergantungan anak terhadap narkotika, dan proses hukum yang akan
dihadapi ketika tertangkap dengan kasus penggunaan narkotika
Pencegahan Penggunaan Narkotika dan Hak Atas Informasi
Strategi pencegahan penggunaan narkotika selama ini masih bersifat
subjektif dan terkesan menakut-nakuti, contohnya dengan slogan “say no
to drugs” dan bahaya laten narkoba. Pendekatan ini terbukti tidak
menunjukkan hasil yang signifikan atau hanya berdampak kecil terhadap
tingkat penggunaan narkotika. Di Indonesia misalnya, berdasarkan
Laporan Kinerja Tahunan Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tahun
2015, angka prevalensi penyalahgunaan narkotika meningkat 0,02% dari

Beijing Rules, Paragraf 11.
Konvensi Hak Anak, Pasal 17.
73 Konvensi Hak Anak, Pasal 13.
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tahun 2014, dengan jumlah total 4.098.029 pengguna narkotika.74
Peningkatan jumlah pengguna narkotika dari tahun ke tahun menunjukkan
tidak berlakunya strategi pencegahan “war on drugs” terhadap
penggunaan narkotika di Indonesia. Hal ini tidak hanya terjadi di
Indonesia, melainkan juga di tataran global, oleh karena itu, pada tahun
2015, UNODC memperkenalkan pendekatan ilmiah dalam pencegahan
penggunaan narkotika melalui dokumen standar internasional
pencegahan penggunaan narkotika.75
Dalam dokumen tersebut dijelaskan intervensi dan kebijakan pencegahan
dapat dilakukan kepada 4 kelompok, yaitu:76
- Bayi dan anak usia dini (0-5 tahun)
Intervensi pencegahan terhadap bayi dan anak usia dini ini diberikan kepada
ibu atau perempuan hamil pengguna narkotika dengan menyediakan
layanan perawatan terpadu atas penggunaan narkotika
termasuk perawatan kesehatan jiwa selama masa kehamilan,
menyediakan program parenting skill, dan memperkenalkan isu
sosial dan ekonomi pada para ibu.
- Anak usia 6-10 tahun
Pada tahapan ini, anak telah mengenal lingkungan di luar lingkungan
keluarga seperti sekolah dan lingkungan tetangga. Sehingga selain
keterlibatan keluarga, keterlibatan lingkungan sekolah dan tetangga juga
sangat dibutuhkan agar anak terhindar dari kemungkinan untuk memakai
narkotika. Ada tiga intervensi yang dapat dilakukan yaitu, pertama,
intervensi pada keluarga dapat dilakukan melalui program
parenting skill. Kedua, di lingkungan sekolah dapat dilakukan
melalui pendidikan skill sosial dan personal untuk anak dan
program peningkatan lingkungan kelas yang menekankan
pembentukan perilaku anak. Intervensi yang terakhir adalah
kebijakan untuk menjaga anak untuk tetap bersekolah. Ada
banyak cara yang dapat dilakukan agar anak dapat bertahan dalam dunia
pendidikan (sekolah), salah satunya dengan memberikan beasiswa atau
insentif bagi keluarga yang tidak mampu atau menyediakan makanan gratis

Badan Narkotika Nasional (BNN), Laporan Kinerja BNN, 2016, hal. 16.
UNODC, International Standards on Drug Use Prevention, (Vienna: United Nation
Office, 2015), hal. 1.
76 Ibid, hal 11-28.
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di sekolah. Menjaga anak agar tetap dapat menempuh pendidikan dapat
meminimalisir kemungkinan anak memakai narkotika.
- Remaja awal usia 11-14 tahun
Peranan keluarga dalam pencegahan penggunaan narkotika akan selalu
dibutuhkan dalam setiap tahapan tumbuh kembang anak, termasuk ketika
anak menginjak masa remaja dan dewasa. Intervensi keluarga dalam hal ini
tidak berbeda dengan intervensi yang telah dijelaskan sebelumnya. Pada
tahap ini isu narkotika sudah bisa dikenalkan kepada anak melalui program
pendidikan pencegahan berdasarkan skill sosial dan personal serta
pengaruh sosial yang dapat diterapkan di sekolah, lingkungan keluarga atau
masyarakat. Program tersebut mengedepankan keterlibatan anak
dalam diskusi interaktif mengenai narkotika, resiko
penyalahgunaannya, hak atas kesehatan, dan kesalahpahaman
tentang harapan bebas narkotika yang selama ini digaungkan.
- Remaja usia 15-18/19 tahun
Dengan bertambahnya usia, pengalaman hidup anak, dan kemampuan
berpikir anak, maka intervensi tidak hanya terbatas pada lingkungan
keluarga, sekolah, dan tetangga melainkan semakin luas ke lingkungan kerja
dan lingkungan masyarakat pada umumnya. Di lingkungan kerja,
program pencegahan dapat dilakukan dengan menyusun
kebijakan larangan penggunaan narkotika di lingkungan kerja,
akan tetapi kebijakan ini tidak boleh memiliki unsur punitif.
Metode pencegahan yang kedua adalah menyediakan konseling
dan menjamin kerahasiaan pekerja, jika perusahaan atau
pemberi kerja menemukan pekerja remaja yang memakai
narkotika, pemberi kerja didorong untuk dapat menyediakan
mekanisme rujukan perawatan.
Sementara itu negara berperan penting dalam melakukan program
edukasi dan sosialisasi yang bersifat objektif dan akurat mengenai
pencegahan dan penanggulangan penggunaan narkotika oleh anak.77
Bahkan lebih jauh negara harus mengatur pelarangan informasi dan
penjualan zat-zat berbahaya untuk anak-anak seperti alkohol, rokok, dan
narkotika.78 Di sisi lain, media harus menyediakan iklan layanan gratis
untuk mempromosikan kesehatan dan tidak menayangkan iklan atau
Laporan Pelapor Khusus, Hak Setiap Orang untuk Menikmati Standar Tertinggi
Kesehatan Fisik dan Jiwa, A/HRC/32/32, 04 April 2016, Paragraf 101.
78 Komite Hak Anak, Komentar Umum Nomor 4, Op. Cit., Paragraf 25.
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informasi yang dapat memberikan dampak buruk terhadap kondisi
kesehatan anak, seperti iklan rokok yang dapat dilihat oleh anak.79
Hak atas Informasi dan Hak Atas Privasi dalam Dimensi
Kesehatan
1. Pentingnya Persetujuan dan Kerahasiaan dalam Perawatan
Sama halnya dengan upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap
anak dalam penggunaan narkotika, partisipasi anak dalam aspek kesehatan
sangat penting. Anak harus dilibatkan dalam penentuan layanan kesehatan
yang terbaik bagi dan menurut mereka, baik secara kualitas layanan, obat,
pelayanan petugas, maupun hambatan dalam mengakses layanan
kesehatan dan fasilitas.
Sebagaimana telah dibahas sebelumnya bahwa hak anak untuk
bependapat merupakan salah satu prinsip yang fundamental dalam
pemenuhan hak anak pengguna narkotika atas kesehatan. Setiap anak
berhak dan memiliki kebebasan atas kontrol terhadap diri (termasuk
tubuh) mereka dan kebebasan untuk membuat pilihan-pilihan yang
bertanggung jawab atas perilaku yang memengaruhi kondisi kesehatan
anak. Akan tetapi implementasi dari hal ini bergantung pada usia,
kematangan berfikir, dan kedewasaan anak.80 Anak dalam usia tertentu
dianggap telah mampu memperkirakan dampak dari pilihan yang akan
memengaruhi kondisi kesehatannya. Kemampuan dan kematangan ini
akan berpengaruh pada persetujuan anak dalam keputusannya untuk tidak
mengakses atau untuk mengakses layanan kesehatan, beserta jenisnya.
2. Persetujuan: Penghargaan Terhadap Pendapat Anak
Prinsip persetujuan adalah hal yang mendasar dalam pelaksanaan
perawatan. Seseorang berhak menolak bentuk perawatan yang akan
diberikan jika menurutnya bentuk perawatan tersebut tidak sesuai
dengan kehendaknya, tidak manusiawi, atau tidak sesuai dengan
ketentuan medis yang berlaku. Setiap orang harus terbebas dari
perlakuan medis non-konsensual seperti percobaan medis, penelitian,
atau sterilisasi paksa, dan untuk bebas dari perlakuan penghukuman yang
kejam dan tidak manusiawi, seperti pemasungan maupun rehabilitasi
79
80

Komite Hak Anak, Komentar Umum Nomor 15 (2013), Op. Cit., Paragraf 65.
Komite Hak Anak, Komentar Umum Nomor 15 (2013), Op. Cit., Paragraf 24.
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paksa bagi pengguna narkotika.81 Setiap orang yang akan mengakses
layanan kesehatan harus mendapatkan informed consent. Informed consent
adalah kondisi hukum di mana seseorang memiliki kebebasan untuk
memberikan persetujuan berdasarkan pemahaman dan pengetahuannya
mengenai fakta dan dampak dari tindakan medis.82 Ini juga dapat diartikan
bahwa pemberi layanan harus memberitahu pasien tentang semua
potensi keuntungan, resiko, dan alternatif dari prosedur medis, prosedur
operasi, dan perawatan lainnya yang hendak diberikan kepada pasien.
Untuk menentukan seorang anak telah dapat memberikan persetujuan
untuk tindakan-tindakan medis, Konvensi Hak Anak mendorong
negara untuk membuat ketentuan khusus mengenai usia
minimum untuk mengakses layanan kesehatan tanpa
persetujuan orang tua.83 Penentuan batas usia seluruhnya diserahkan
kepada negara. Namun dalam menentukan batas usia minimum
ini negara harus mempertimbangkan kepentingan terbaik
anak, usia, dan kedewasaan anak. Negara juga harus
menggunakan kajian ilmiah dan akademis agar penentuan
tersebut memiliki landasan yang logis, bukan semata-mata
karena kekuasaan negara.
Mengenai persoalan kemungkinan anak boleh memberikan persetujuan
dalam hal mengakses layanan kesehatan, sebenarnya Komite Hak Anak
telah memberikan petunjuk dalam hal apa dan bagaimana anak dapat
mengakses layanan kesehatan tanpa didamping orang tua, yaitu pada saat
melakukan tes HIV dan konseling.84 Meskipun yang disebut secara spesifik
adalah remaja, hal ini tetap menguatkan prinsip bahwa hak anak untuk
berpendapat di aspek kesehatan, karena remaja masih tergolong anak.
Ketentuan ini dikuatkan dengan adanya Panduan Tes dan
Konseling HIV untuk Pengguna Narkotika Suntik yang
dikeluarkan oleh WHO dan UNODC, disebutkan dalam
panduan tersebut bahwa jika tidak ada hukum yang mengatur
mengenai standar minimum usia anak, pemberi layanan harus
memberikan kesempatan kepada remaja pengguna narkotika
Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Komentar Umum Nomor 14, Op. Cit.,
Paragraf 8.
82 WHO dan UNODC, Guidance on Testing and Counselling for HIV in Setting Attended by
People Whi Inject Drugs, 2009. hal. 14.
83 Komite Hak Anak, Komentar Umum Nomor 4, Op. Cit., Paragraf 9
84 Ibid., dan Komite Hak Anak. Komentar Umum Nomor 3 (2003), Op. Cit., Paragaraf 23.
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untuk memberikan persetujuan dalam pelaksanaan tes HIV
dan konseling tanpa kehadiran atau sepengetahuan orang
tua/wali. Informasi mengenai tes dan konseling harus disampaikan
kepada anak hingga anak mengerti dampak baik buruknya bagi remaja.85
Dalam konteks perawatan bagi anak pengguna narkotika, persetujuan
anak merupakan elemen yang sangat penting. Anak harus dilibatkan dalam
pengambilan keputusan perawatan, mulai dari konseling, tes darah, tes
urin, dan tindakan medis lainnya. Anak juga harus diberitahu mengenai
dampak atau risiko dari tindakan-tindakan medis yang dapat
memengaruhi kondisi kesehatan anak.
3. Hak Atas Privasi: Kerahasiaan dalam Perawatan
Prinsip kerahasiaan pasien anak pengguna narkotika dapat dilakukan tidak
hanya ketika perawatan berlangsung. Pada saat melakukan konseling
atau tes yang harus dilakukan secara sukarela,86 anak dapat
memberikan persetujuan langsung tanpa diwakili orang tua.87
Setiap informasi terkait kondisi kesehatan anak atau status kesehatannya,
seperti hasil tes urin, ataupun tes darah yang menunjukkan anak sebagai
anak pengguna narkotika atau anak positif HIV, harus dinyatakan tertutup
atau bersifat rahasia.88 Kerahasiaan ini tidak hanya berlaku pada
pihak ketiga, melainkan juga orang tua. Status kesehatan
tersebut dapat dibuka jika ada persetujuan dari anak.89
Pelanggaran terhadap hak privasi anak ini dapat berdampak ke berbagai
aspek kehidupan anak pengguna narkotika. Jika status anak pengguna
narkotika terungkap maka yang akan dihadapi pertama kali oleh anak
pengguna narkotika adalah stigma di lingkungan masayarakat. Belum lagi
diskriminasi yang ditimbulkan dari stigma masyarakat. Di aspek
pendidikan, anak pengguna narkotika berisiko tidak dapat melanjutkan
pendidikannya karena aturan sekolah/pendidikan yang masih diskriminatif
terhadap pengguna narkotika. Oleh karena itu, dalam setiap tahap
perawatan penyedia layanan kesehatan wajib menjaga kerahasiaan

WHO dan UNODC, Guidance on Testing and Counselling, Op. Cit., hal. 14.
Ibid. dan Laporan Pelapor Khusus tentang Hak Setiap Orang, Op. Cit., Paragraf 103.
87 Ibid.
88 United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty, Paragraf 19.
89 Komite Hak Anak, Komentar Umum Nomor 3 (2003), Op. Cit., Paragraf 24.
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identitas, status, dan catatan kesehatan anak pengguna narkotika agar
anak pengguna narkotika terhindar dari stigma dan disrkriminasi.
Hak atas Informasi dan Hak atas Privasi dalam Peradilan
Pidana Anak
Ketika anak harus berkonflik dengan hukum, anak wajib didampingi oleh
pengacara.90 Tetapi, keberadaan pengacara maupun pengampu lainnya
tidak lantas meniadakan peran anak dalam pengambilan keputusan. Anak
berhak untuk menentukan sikap atau keputusan yang
berdampak pada kehidupannya, termasuk dalam konteks
penegakan hukum. Namun demikian, pelaksanaan prinsip ini harus
memperhatikan usia dan kedewasaan anak.91 Partisipasi anak dalam
penegakan hukum akan dapat diwujudkan jika anak sejak awal sudah
mendapatkan informasi mengenai hak-hak anak berkonflik dengan hukum
dan proses persidangan. Aparat penegak hukum wajib memberikan
informasi dan dokumen yang dikeluarkan sejak tahap penyidikan sampai
dengan pelaksanaan putusan kepada anak, orang tua, atau pengacara.
Pasal 37 dan 40 Konvensi Hak Anak telah mengatur ketentuan-ketentuan
yang berlaku bagi anak yang berkonflik dengan hukum pada saat proses
persidangan.92 Ketentuan lain terkait proses persidangan pidana anak juga
dapat ditemukan di komentar penjelasan Konvensi Hak Anak, seperti
anak memiliki hak untuk mendapatkan informasi mengenai
dakwaan dan ancaman hukum yang dituduhkan dan informasi
tentang proses persidangan pidana yang akan dihadapi.
Ketentuan ini dapat ditemukan dalam berbagai instrumen internasional seperti pada
Konvensi Hak Anak, Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik, Beijing Rules,
Guidance Note of the Secretary‐General UN Approach to Justice for Children.
91 Komite Hak Anak, Komentar Umum Nomor 12 tentang Hak Anak untuk Didengar,
CRC/C/GC/12, 1 Juli 2009 pada Paragraf 29 dan 30, menjelaskan bahwa untuk
menentukan apakah anak dapat memahami persoalan yang berdampak kepada anak.
Negara harus mempertimbangkan usia dan kedewasaan anak. Usia saja tidak cukup
untuk mengukur kemampuan memahami, karena pengetahuan, pengalaman, lingkungan
anak, dan pengaruh sosial budaya juga menentukan kemampuan ini.
92 Konvensi Hak Anak pada Pasal 37 memuat 4 ketentuan di antaranya adalah 1.
Larangan penyiksaan, larangan hukuman mati dan hukuman seumur hidup bagi pelaku
anak, 2. Penangkapan, penahanan, dan pemenjaraan merupakan upaya terakhir, 3. Setiap
anak yang dikekang kebebasannya harus diperlakukan secara manusiawi, pengekangan
kebebasan harus memperhatikan kepentingan anak, seperti tempat penahanan anak
harus dipisahkan dari orang dewasa, anak harus tetap dapat berkomunikasi dengan
adanya kunjungan keluarga, 4. Anak berhak atas bantuan hukum.
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Penyampaian informasi ini harus disampaikan dengan bahasa yang mudah
dimengerti oleh anak.93 Bahasa yang mudah dimengerti oleh anak tidak
hanya berhenti pada bahasa formal atau bahasa yang digunakan oleh anak
sehari-hari, melainkan bahasa yang ramah anak. Jika anak yang berkonflik
dengan hukum tidak menggunakan bahasa yang pada umumnya digunakan
atau bahasa daerah, negara harus menyediakan penerjemah. Hal ini
berlaku juga pada anak yang berkonflik dengan hukum yang
berkewarganegaraan asing.94 Di samping itu, bagi anak yang memiliki
kebutuhan khusus untuk berkomunikasi, negara wajib menyediakan
tenaga professional yang terlatih, seperti penerjemah tunawicara.95 Selain
ketersediaan informasi, anak juga harus diberikan kesempatan yang sama
untuk menyampaikan pendapatnya sesuai dengan informasi yang mereka
dapatkan.
Selain hak atas informasi, negara juga harus menjamin hak privasi anak
yang berkonflik dengan hukum. Untuk melindungi privasi anak,
setiap peradilan yang melibatkan anak harus tertutup untuk
publik dan media. Pembacaan putusan dibuka untuk umum
namun identitas anak tidak boleh diucapkan.96 Putusan harus
dinyatakan tertutup dan bersifat rahasia, orang ketiga yang
tidak berkepentingan tidak boleh mengakses informasi tentang
anak.97 Otoritas publik/pejabat publik (aparat penegak hukum) tidak
boleh melakukan siaran pers yang dapat menjurus pada identifikasi
identitas anak yang berkonflik dengan hukum.98 Otoritas publik harus
mengambil langkah-langkah untuk menjamin hak atas privasi anak tidak
terlanggar. Salah satunya adalah dengan memberi sanksi baik administratif
maupun sanksi pidana kepada media/wartawan yang melanggar hak
privasi anak yang berkonflik dengan hukum. Hal ini bertujuan untuk
melindungi anak dari efek stigma dan dampaknya terhadap pemenuhan
hak atas pendidikan dan pekerjaan anak di masa yang akan datang.

Lihat Komite Hak Anak, Komentar Umum Nomor 10 (2007), Op. Cit., Paragraf 47.
Ibid., Paragraf 62.
95 Ibid., Paragraf 63.
96 Komite Hak Anak, Komentar Umum Nomor 10 (2007), Op. Cit., Paragraf 66.
97 Ibid.
98 Konvensi Hak Anak Pasal 16; dan Komite Hak Anak, Komentar Umum Nomor 10
(2007), Op. Cit., Paragraf 64.
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E. Hak untuk Hidup, Tumbuh dan Berkembang
Jaminan anak dapat hidup, tumbuh dan berkembang dengan baik
dipengaruhi oleh banyak faktor. Negara juga harus mendorong faktorfaktor penentu kesehatan anak agar tidak bertentangan dengan prinsip
hak hidup, tumbuh, dan berkembang anak. Faktor penentu kesehatan
anak ini relevan dengan pendekatan pencegahan penggunaan narkotika
yang telah dijelaskan sebelumnya. Dalam Komentar Umum Konvensi Hak
Anak Nomor 15, menyebutkan ada tiga faktor penentu kesehatan anak,
yaitu:
1. Faktor individual, yang meliputi usia anak, jenis kelamin, status
sosial, dan latar belakang pendidikan anak. Dalam hal
pencegahan penggunaan narkotika anak sebagai individu harus
diberikan pendidikan yang proporsional mengenai narkotika
dan isu kesehatan yang berhubungan dengan narkotika,
sehingga anak mendapat informasi yang memadai untuk
mengontrol tubuh dan mengambil keputusan yang berdampak
pada kesehatannya;
2. Faktor eksternal/lingkungan, meliputi keluarga, teman sebaya,
petugas pelayan kesehatan dan kondisi lingkungan anak.
Lingkungan keluarga adalah lapis pertama yang berperan dalam
mencegah penggunaan narkotika oleh anak, selain itu keluarga
juga berperan dalam mendukung anak pengguna narkotika
untuk mengakses layanan rehabilitasi atau perawatan. Beberapa
jenis layanan kesehatan bagi anak pengguna narkotika
mengharuskan adanya persetujuan orang tua sehingga dalam hal
ini keluarga menjadi faktor penentu akses kesehatan untuk
pemulihan kondisi anak pengguna narkotika;
3. Faktor struktural, termasuk di dalamnya adalah hukum dan
kebijakan, aparat pemerintahan, sistem serta norma sosial
budaya yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan
anak. Kebijakan kesehatan untuk penggunaan narkotika harus
menunjang tumbuh kembang anak.99

99

Komite Hak Anak, Komentar Umum Nomor 15 (2013), Op. Cit., Paragraf 17.
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Keluarga memiliki peranan yang penting dalam membimbing anak agar
anak dapat mengembangkan kapasitasnya untuk kemudian menikmati
hak-hak mereka sebagai anak. Dalam membimbing anak, orang tua harus
tetap memperhatikan pendapat anak. Selain itu keluarga juga harus
menjamin terciptanya lingkungan keluarga yang aman, ramah anak, dan
mendukung perkembangan anak agar anak dapat ikut serta dalam pola
pengembangan dirinya.100
Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka dapat dilihat bahwa
pemidanaan memiliki dampak negatif terhadap keberlangsungan dan
perkembangan hidup anak baik secara fisik, psikis, dan mental. Anak
terpaksa harus terpisah dengan keluarga, lingkungan, dan sekolahnya.
Oleh dari itu negara harus menyediakan alternatif pemidanaan atau
melakukan diversi untuk kasus anak sebagai bentuk manifestasi prinsip
restorative justice. Dalam hal pemidanaan, hukuman mati dan hukuman
seumur hidup tanpa adanya pembebasan bersyarat tidak boleh dijatuhan
kepada anak.101 Memastikan setiap anak dapat hidup, tumbuh, dan
berkembang dengan baik adalah kewajiban bagi setiap negara, termasuk
anak pengguna narkotika. Untuk memastikan anak narkotika terhindar
dari hukuman mati, seumur hidup, hukuman fisik, dan penyiksaan negara
harus mengaturnya dalam hukum nasional, serta menjamin pelaksanaan
peradilan yang adil bagi anak pengguna narkotika yang berkonflik dengan
hukum.

Komite Hak Anak, Komentar Umum Nomor 4, Op. Cit., Paragraf 8.
Dapat dilihat pada Konvensi Hak Anak, Pasal 37 (a); Kovenan Internasional tentang
Hak Sipil dan Politik Pasal 6 (5); Komite Hak Anak, Komentar Umum Nomor 10 (2007),
Op. Cit., Paragraf 11 dan Paragraf 75; dan Beijing Rules Paragraf 17.2.
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Tinjauan Hukum dan Kebijakan Anak Pengguna
Narkotika pada Aspek Pencegahan dan Perawatan
Pencegahan dan perawatan merupakan bagian dari upaya pemerintah
dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika. Tidak terkecuali bagi
anak pengguna narkotika. Oleh sebab itu, bagian ini akan secara khusus
menganalisis kesesuaian antara standar internasional dan peraturan
nasional terkait dengan pencegahan dan perawatan anak pengguna
narkotika.
A. Prinsip Umum Hak-Hak Anak
Anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 tahun.102 Perlindungan
anak merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi
hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi.
Salah satu bentuk perlindungan hak anak adalah mencegahnya dari
penyalahgunaan narkotika. Apabila anak sudah terlibat dalam
penyalahgunaan narkotika, perlindungan hak anak yang diberikan adalah
berupa perawatan. Pentingnya pencegahan dan perawatan bagi anak
pengguna narkotika karena mereka dianggap membutuhkan perlindungan
khusus.
Anak pengguna narkotika dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip umum
hak anak adalah:103
Non-Diskriminasi
Asas non-diskriminasi berarti memperlakukan anak secara manusiawi
dengan tetap memperhatikan kebutuhan anak sesuai dengan umurnya,
karena pada dasarnya setiap anak berhak terlindungi dan terhindar dari
segala bentuk diskriminasi, dan merupakan kewajiban negara untuk
menjamin hal tersebut.104

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1.
Ibid., Pasal 2.
104 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 133.
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Asas non-diskriminasi berlaku bagi semua anak, termasuk bagi
anak pengguna narkotika. Setiap anak berhak mendapatkan
informasi tentang upaya pencegahan penyalahgunaan
narkotika tanpa terkecuali. Sedangkan bagi anak pengguna
narkotika yang akan atau sedang menjalani perawatan, harus
mendapatkan layanan yang sama dengan pasien lainnya. Status
anak pengguna narkotika selayaknya tidak menjadikan seorang
anak mendapat perlakuan diskriminasi dari lingkungan
sekitarnya. Dalam hal perawatan, petugas penyelenggara
layanan kesehatan diwajibkan untuk menerapkan asas nondiskriminasi di dalam memberikan layanan bagi anak pengguna
narkotika, sehingga mereka dapat dengan nyaman menjalani
perawatan.
Kepentingan Terbaik Bagi Anak
Dalam setiap kebijakan dan program yang bertujuan untuk menjamin hak
anak, kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.
Setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan hal terbaik apa
yang dapat dilakukan untuk anak. Mengingat tujuan dari kebijakan
narkotika adalah mencegah penyalahgunaan narkotika, maka langkahlangkah yang dilakukan harus disesuaikan dengan kebutuhan anak agar
tepat sasaran.
Perawatan bagi anak pengguna narkotika harus disesuaikan
dengan kebutuhan anak yang berbeda dari orang dewasa.
Perumus kebijakan harus memasukkan anak sebagai prioritas
utama dalam membuat kebijakan. Dalam membuat kebijakan,
pemerintah yang berperan sebagai perumus kebijakan harus
mengetahui bentuk-bentuk perawatan yang mudah untuk
dijalani oleh seorang anak, dengan tidak mengurangi
pemenuhan hak anak lainnya.
Hak untuk Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan
Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan merupakan hak
asasi yang paling mendasar yang dimiliki oleh seorang anak. Perlindungan
hak tersebut dapat dilakukan melalui pencegahan dan perawatan bagi
anak pengguna narkotika. Pencegahan dilakukan agar anak tidak terlibat
dalam penyalahgunaan narkotika yang dapat membahayakan diri anak
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tersebut. Sedangkan perawatan dilakukan sebagai upaya menjaga
kelangsungan hidup anak pengguna narkotika.
Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan
dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti lingkungan dan
kesehatan. Negara bertugas untuk menjamin hak untuk hidup,
kelangsungan hidup, dan berkembang anak pengguna
narkotika. Program pencegahan dan perawatan yang tersedia
harus ramah anak serta mendukung hak untuk hidup,
kelangsungan hidup dan perkembangannya.
Penghargaan terhadap Pendapat Anak
Pentingnya penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan
menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika
menyangkut hal-hal yang memengaruhi hidup anak tersebut. Begitupun
dalam hal pencegahan dan perawatan bagi anak pengguna narkotika,
pengambilan keputusan harus melibatkan anak tersebut. Karena tindakan
yang dilakukan atas dirinya maka pendapat anak harus didengar. Namun
sebelum seorang anak memberikan keputusan, anak tersebut harus
terlebih dahulu mendapatkan informasi mengenai tindakan apa saja yang
akan dilakukan atas dirinya, seperti layanan kesehatan yang tersedia bagi
anak pengguna narkotika. Jika anak sudah mendapatkan informasi yang
cukup, anak tersebut akan dapat melakukan pengambilan keputusan.
Prinsip-prinsip umum tersebut di atas telah sesuai dengan Pasal 1
Konvensi Hak Anak. Selain itu, Konvensi Hak Anak menyebutkan bahwa
setiap negara wajib mengambil langkah-langkah yang tepat untuk
melindungi anak dari penggunaan narkotika dan peredaran gelap
narkotika. Melihat lebih dekat pada peraturan-peraturan terkait anak di
Indonesia, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan UndangUndang Sistem Peradilan Pidana Anak, sudah mengadopsi ketentuan
tentang upaya perlindungan terhadap anak.
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B. Pencegahan
Anak merupakan kelompok masyarakat yang rentan akan penggunaan
narkotika. Hingga kini, penyebaran narkotika di kalangan anak-anak dan
remaja semakin meluas.105 Inisiasi dini terhadap penggunaan narkotika
membuat anak menjadi lebih rentan terhadap ketergantungan narkotka.
Selain itu, kriminalisasi terhadap penggunaan narkotika berkontribusi
negatif pada kebebasan anak. Banyak anak yang terlibat dalam penggunaan
dan peredaran gelap narkotika harus mendekam di penjara, kehilangan
hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan hidup dengan catatan
kriminal. Oleh karena itu, tindakan pencegahan penggunaan narkotika
terhadap anak-anak harus dilakukan sedini mungkin guna mencegah
inisiasi dini terhadap penggunaan narkotika.
Kebijakan pencegahan dan penanggulangan narkotika seharusnya lebih
diprioritaskan pada upaya promotif – preventif khususnya terhadap:106
1. Anak dan remaja yang belum menjadi pengguna tetapi berisiko
untuk menggunakan narkotika (potential user), melalui cara
komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) agar tercipta
lingkungan kemasyarakatan yang kondusif untuk hidup sehat
dan produktif sehingga anak dan remaja terhindar dan mampu
menolak narkotika. Kelompok ini lazim dirujuk sebagai
kelompok prioritas pertama;
2. Keluarga, dengan tujuan agar setiap anggota keluarga dapat
memahami dan menciptakan lingkungan keluarga yang kondusif.
Kelompok ini merupakan kelompok prioritas kedua; dan
3. Pendidik, tokoh agama dan tokoh masyarakat agar mereka
dapat memahami dan menciptakan lingkungan institusi
pendidikan dan masyarakat yang kondusif bagi perkembangan
anak dan remaja. Kelompok ini merupakan kelompok prioritas
ketiga.

Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2011 hingga 2014
menunjukkan tren penyalahgunaan narkotika di kalangan anak-anak di bawah umur
mengalami peningkatan sekitar 400 persen.
106 Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 486 Tahun 2007 tentang Kebijakan
Rencana Strategi Penanggulangan Penyalahgunaan NAPZA.
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Sasaran lainnya adalah para pengguna yang telah mengalami
ketergantungan narkotika dan masalah kesehatan lain yang terkait dengan
penyalahgunaan narkotika melalui upaya terapi, rehabilitasi dan pasca
perawatan serta upaya pencegahan dampak buruk. Dapat dilihat jika
kebijakan pencegahan tersebut di atas telah mengadopsi upaya
pencegahan yang terdapat dalam standar internasional, kelompok
prioritas tersebut didasarkan pada lingkungan terdekat di sekitar anak.107
Kementerian Kesehatan telah mengadopsi program prioritas
penanggulangan penggunaan narkotika yang mencakup upaya pencegahan
bagi anak. Upaya ini dilakukan melalui beberapa strategi, yakni:108
1. Advokasi
Advokasi bertujuan untuk mengurangi hambatan yang mungkin
terjadi, seperti stigma dan diskriminasi terhadap pengguna
narkotika, termasuk terhadap anak pengguna narkotika.
Advokasi merupakan komponen penting untuk mengajak
semua pemangku kepentingan untuk dapat turut serta dalam
upaya penanggulangan penggunaan narkotika.
2. Pemberdayaan Masyarakat
Strategi
pencegahan
penggunaan
narkotika
melalui
pemberdayaan masyarakat diarahkan untuk meningkatkan
keterampilan hidup remaja dan orang tua agar dapat mencegah
anak-anaknya
dari
penggunaan
narkotika.
Sasaran
pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui kelompokkelompok masyarakat yang terorganisir dengan cara
meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kepedulian tentang
perilaku hidup sehat dan peran serta masyarakat dalam
penanggulangan narkotika.
3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
Demi menjamin terlaksananya pencegahan penggunaan
narkotika, diperlukan tenaga profesional yang membutuhkan
pelatihan-pelatihan yang dirancang sesuai dengan kebutuhan,
seperti pelatihan untuk mencegah penggunaan kembali,
Lihat UNODC, International Standards on Drug Use Prevention, Op. Cit., hal. 1.
Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 420 Tahun 2010 tentang Pedoman
Layanan Terapi dan Rehabilitasi Komprehensif pada Gangguan Penggunaan NAPZA
Berbasis Rumah Sakit, hal. 2-4.
107
108
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pelatihan konselor adiksi, pendamping orang dengan HIV/AIDS
(ODHA) dan lain sebagainya.
4. Penguatan Sistem Kesehatan
Sistem kesehatan terkait upaya penanggulangan penggunaan
narkotika perlu ditingkatkan dari pelayanan kesehatan dasar
sampai dengan pelayanan rujukan atau spesialis. Yang berperan
dan bertanggungjawab dalam hal ini adalah institusi kesehatan.
5. Pengembangan Model Pelayanan Gangguan Penggunaan
Narkotika
Semua pelayanan terhadap pengguna narkotika harus dapat
menjamin terapi dan perawatan yang telah berstandar, dan
memiliki beberapa prinsip pelayanan yang terdiri dari:
a. Berbasis bukti, pelayanan yang diberikan harus berdasarkan
bukti dan hasil (outcome) yang dapat diukur serta memiliki
standar.
b. Komprehensif, pelayanan diberikan melalui upaya promotifpreventif dan kuratif-rehabilitatif.
c. Multidisiplin, pelayanan harus dilaksanakan oleh tenaga
profesional yang multidisiplin, yang memiliki kepemimpinan
dan keterampilan teknis tinggi.
6. Pengembangan Pembiayaan dan Keterlibatan Sektor Swasta
Upaya-upaya tersebut di atas tidak akan terlaksana tanpa
adanya pembiayaan yang memadai. Sehingga perlu adanya
kerjasama dari berbagai pihak untuk mencapai tujuan program
intervensi ini. Masyarakat juga perlu digerakkan untuk
memberikan kontribusi dalam penanggulangan.
Selain upaya penanggulangan tersebut di atas, bagian ini juga akan
membahas lebih dalam mengenai pencegahan penyalahgunaan narkotika
dari beberapa segi, di antaranya hak atas informasi, hak atas kesehatan
dan hak untuk berpartisipasi. Penjabaran lebih lengkap akan dijelaskan di
bawah ini.
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Hak atas Informasi dalam Pencegahan Penggunaan Narkotika
Setiap anak berhak tahu bahaya penggunaan narkotika, jenis narkotika,
proses hukum yang akan dihadapi ketika tertangkap dengan kasus
penggunaan narkotika, dan layanan kesehatan yang dapat diakses untuk
memulihkan kondisi ketergantungan anak terhadap narkotika. Negara
dan media memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan
informasi hal tersebut. Peran negara dapat dilakukan melalui program
edukasi dan sosialisasi untuk pencegahan penggunaan narkotika oleh
anak.109 Sementara media memiliki peran untuk wajib menyediakan iklan
layanan gratis untuk mempromosikan kesehatan dan tidak menayangkan
informasi yang dapat memberikan dampak buruk terhadap kondisi
kesehatan anak.110
Upaya pencegahan penggunaan narkotika terhadap anak dapat dilakukan
melalui komunikasi, informasi dan edukasi (KIE). KIE merupakan upaya
yang dikembangkan secara khusus dalam penyediaan informasi. Media KIE
dapat berupa pamflet, poster, gambar, video, siaran radio dan bentuk
lainnya. Materi KIE diberikan kepada anak usia sekolah dan anak muda
mengenai kesehatan jiwa dan narkotika.
Penyampaian informasi tentang pencegahan penggunaan narkotika dapat
pula dilakukan melalui bidang pendidikan. Edukasi melalui lembaga
pendidikan formal menjadi salah satu metode yang acap kali digunakan
untuk memberikan informasi bagi anak-anak peserta didik. Oleh sebab
itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memasukkan materi
mengenai pencegahan penyalahgunaan narkotika ke dalam kurikulum
sekolah, yang termasuk bagian dari pendidikan jasmani, olahraga dan
kesehatan. Mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan
mengajarkan anak-anak peserta didik tentang budaya hidup sehat yang
bebas dari kecanduan narkotika.111 Materi tersebut menekankan upaya
pencegahan seperti melakukan kampanye anti-narkotika dan penyuluhan
tentang bahaya narkotika. Namun demikian, materi terkait pencegahan
Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 567 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengurangan Dampak Buruk NAPZA, hal. 18.
110 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1787 Tahun 2010 tentang Iklan dan Publikasi
Pelayanan Kesehatan.
111 UU No. 35 Tahun 2009, Op. Cit., Pasal 60; dan Lampiran Peraturan Menteri
Pendidikan dan Budaya Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan
Pendidikan Dasar dan Menengah.
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penyalahgunaan narkotika ini hanya terdapat pada kurikulum tingkat
SMA/MA dan SMK/MAK.112 Mengingat pentingnya materi tersebut bagi
anak-anak, selayaknya materi tersebut juga terdapat pada kurikulum
tingkat SD maupun SMP agar pencegahan dapat dilakukan sedari dini. Hal
ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang
Pelaksanaan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan
bahwa pembinaan tentang penyalahgunaan narkotika dengan cara
memasukkan pendidikan tentang bahaya penyalahgunaan narkotika ke
dalam kurikulum sekolah dasar sampai sekolah lanjutan tingkat atas.113
Namun demikian, pemberian materi mengenai bahaya penyalahgunaan
juga harus disesuaikan dengan target siswa-siswi sekolah agar tepat
sasaran. Materi yang diberikan kepada siswa-siswi SMA tentu saja
berbeda dengan materi yang diberikan kepada siswa-siswi SD.
Bentuk lain penyampaian informasi adalah melalui siaran. Pasal 36
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran mengatur
bahwa upaya pencegahan penggunaan narkotika dapat berupa pelarangan
isi siaran yang menonjolkan bentuk-bentuk penyalahgunaan narkotika.
Undang-Undang Penyiaran menganggap bahwa konten tersebut termasuk
ke dalam hal yang bermuatan negatif. Isi siaran terkait upaya pencegahan
narkotika dapat berupa, di antaranya, akibat penggunaan narkotika bagi
kesehatan anak. Iklan atau layanan publikasi pelayanan kesehatan juga
tidak boleh bersifat mengiklankan mengenai narkotika, kecuali dalam
majalah atau forum ilmiah kedokteran.114
Begitu pun di dalam standar internasional hak anak yang menyebutkan
peran media yang sangat besar sehingga memberikan dampak besar pula
terhadap transfer informasi. 115 Selain itu, dalam penyampaian materi
mengenai pencegahan, standar internasional menganjurkan pendekatan
ilmiah sebagaimana tercantum dalam dokumen standar internasional
pencegahan penggunaan narkotika.116 Sementara pendekatan
Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya Nomor 68 Tahun 2013 tentang
Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMP/MT; Lampiran Peraturan Menteri
Pendidikan dan Budaya Nomor 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur
Kurikulum SMA/MA; dan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya Nomor
70 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMK/MAK.
113 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 49.
114 Permenkes No. 1787 Tahun 2010, Op. Cit., Pasal 5.
115 Lihat Komite Hak Anak, Komentar Umum Nomor 4, Op. Cit., Paragraf 25.
116 UNODC, International Standards on Drug Use Prevention, Op. Cit., hal. 1.
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pencegahan di Indonesia masih bersifat subjektif, punitif, dan
terkesan menakut-nakuti. Pendekatan pencegahan ini tidak
berlandaskan bukti ilmiah dan prinsip hak atas kesehatan, dan
terbukti tidak efektif mencegah penggunaan narkotika, seperti
contohnya pada jargon bahaya laten narkotika dan say no to
drug yang seringkali disertai gambar orang berbadan kurus,
lusuh, dan tidak terawat. Dari contoh tersebut terlihat bahwa
pendekatan pencegahan ini bertujuan untuk menciptakan
situasi bebas narkotika. Selain itu, jargon-jargon tersebut juga
berpotensi menyuburkan stigma buruk terhadap pengguna
narkotika. Pada dasarnya, anak memang berhak mendapatkan
informasi mengenai risiko penggunaan narkotika, namun harus
disertai penjelasan ilmiah mengenai jenis narkotika dan risiko
penyalahgunaannya. Informasi pencegahan ini juga harus
memuat materi hak atas kesehatan bukan semata-mata
tentang bahaya narkotika. Konsekuensi dari kesalahpahaman
mengenai harapan bebas narkotika (zero tolerance) ini adalah
semakin tingginya stigma dan diskriminasi terhadap anak
pengguna narkotika.
Pada rehabilitasi sosial, terdapatnya suatu standar yang digunakan sebagai
acuan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan
narkotika serta memberikan perlindungan dari malpraktik.117 Standar
rehabilitasi tersebut mencakup pula upaya pencegahan penyalahgunaan
narkotika, yang terdiri dari:118
1. Primer, yaitu usaha pencegahan seseorang menyalahgunakan
narkotika.
2. Sekunder, yakni upaya pencegahan yang dilakukan terhadap
pengguna agar tidak mengalami ketergantungan narkotika.
3. Tersier, yaitu usaha mencegah pengguna narkotika yang sudah
pulih dari ketergantungan narkotika setelah menjalani
rehabilitasi sosial agar tidak mengalami kekambuhan.
Jika melihat pada tiga bentuk pencegahan tersebut di atas, menurut
penulis pencegahan tersier tidak termasuk ke dalam pencegahan
Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial
Korban Penyalahgunaan NAPZA, Pasal 2, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun
2012 tentang Standar Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA.
118 Ibid., Pasal 8.
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penyalahgunaan narkotika dalam konteks ini. Sebab yang menjadi fokus
pencegahan dalam konteks ini adalah untuk mencegah terjadinya
penyalahgunaan narkotika bagi anak-anak yang belum terpapar narkotika,
sementara pencegahan tersier ditujukan bagi mantan pengguna narkotika
agar tidak menggunakan narkotika kembali.
Upaya pencegahan terhadap anak pengguna narkotika tidak hanya
melibatkan anak saja, namun juga harus melibatkan lingkungan keluarga,
sekolah dan bahkan lingkungan kerja jika anak tersebut sudah bekerja.
Standar internasional tentang pencegahan penyalahgunaan narkotika
menyebutkan bahwa intervensi pencegahan harus dilakukan dalam setiap
tahapan usia anak. Oleh sebab itu, penting untuk melibatkan lingkungan
di sekitar anak dalam melakukan upaya pencegahan agar hasil yang
didapatkan lebih efektif.
Hak atas Kesehatan
Hak atas kesehatan sesungguhnya tidak dapat semata-mata dipahami
sebagai hak untuk menjadi sehat. Hak atas kesehatan terdiri dari prinsip
kebebasan dan keberhakan. Artinya, setiap orang, termasuk anak-anak,
berhak mengambil keputusan atas kesehatan dirinya serta hak untuk
menikmati standar pelayanan tertinggi dalam kesehatan fisik, mental dan
reproduksi, seperti pelayanan kesehatan dasar yang terjangkau dan akses
ke fasilitas medis. Pemahaman mengenai kesehatan secara lebih luas dapat
dilihat pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
Kesehatan diartikan sebagai keadaan sehat, baik secara fisik, mental,
spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup
produktif secara sosial dan ekonomis.119
Komentar Umum Konvensi Hak Anak Nomor 15 tentang Hak Anak
untuk Menikmati Standar Tertinggi Kesehatan menyebutkan ada tiga
faktor penentu kesehatan salah satunya adalah faktor individual yang
mencakup usia anak, jenis kelamin, status sosial dan latar belakang
pendidikan anak.120 Penggunaan narkotika akan memberikan dampak
berupa gangguan kesehatan, hal tersebut menjadi lebih berbahaya ketika
terjadi pada diri seorang anak, karena aspek fisiologis anak yang berbeda
dari orang dewasa. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh dan
119
120
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UU No. 36 Tahun 2009, Op. Cit., Pasal 1 Angka 1.
Lihat Komite Hak Anak, Komentar Umum Nomor 15 (2013), Op. Cit., Paragraf 17.

berkembang. Untuk mencapai hal tersebut, anak berhak atas standar
kesehatan tertinggi yang dapat dicapai.
Dalam aspek kesehatan, anak pengguna narkotika sangat rentan
mengalami diskriminasi. Sebagai contoh, kebijakan mengurangi dampak
buruk narkotika mengatur tentang batasan usia untuk dapat mengakses
layanan jarum suntik. Hal ini membatasi anak untuk dapat mengakses
layanan pengurangan dampak buruk. Selain itu, anak juga memiliki
kesulitan untuk mengakses layanan kesehatan karena harus terlebih
dahulu mendapatkan persetujuan orang tua.121
Pada dasarnya, upaya pemeliharaan kesehatan anak dilakukan sejak anak
masih dalam kandungan, dilahirkan, setelah dilahirkan dan sampai berusia
18 tahun. Sehingga upaya pencegahan demi kepentingan terbaik bagi anak
harus dilakukan pemerintah sejak dini. Perlindungan bagi anak pengguna
narkotika dapat dilakukan melalui upaya pengurangan dampak buruk.
Upaya tersebut dilakukan untuk mengurangi tingginya angka penularan
HIV di kalangan pengguna narkotika suntik karena penggunaan jarum
suntik yang tidak steril. Pengurangan dampak buruk bagi anak dilakukan
mengingat bahwa tingginya potensi penularan HIV/AIDS di kalangan anak
pengguna narkotika. Pengurangan dampak buruk dijalankan melalui
program Layanan Alat Suntik Steril (LASS), yaitu upaya promosi terhadap
pengguna narkotika suntik (penasun) agar terhindar dari risiko transmisi
HIV. Penyediaan alat suntik steril juga disertai dengan pemberian
informasi tentang dampak buruk narkotika dan HIV/AIDS, rujukan
layanan medis, hukum dan sosial terkait perilaku berisiko. Program LASS
diharapkan dapat juga mengurangi risiko anak muda terinfeksi HIV dan
virus lain yang ditularkan melalui darah. Program pengurangan dampak
buruk mengacu pada prinsip, terdiri dari:122
1. Penasun didorong untuk berhenti memakai narkotika;
2. Jika penasun bersikeras untuk tetap menggunakan narkotika,
dia didorong untuk berhenti menggunakan dengan cara suntik;
3. Jika tetap bersikeras menggunakan dengan cara suntik, dia
didorong dan dipastikan menggunakan peralatan suntik sekali
pakai atau baru; dan

121
122

Harm Reduction: Children and Drug Abuse, Op.Cit.
Lampiran Kepmenkes No. 567 Tahun 2006, Op. Cit., hal. 14.
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4. Jika tetap jadi terjadi penggunaan bersama peralatan jarum
suntik, penasun didorong dan dilatih untuk menyucihamakan
peralatan suntik.
Kementerian Kesehatan melakukan upaya pengurangan dampak buruk
akibat penggunaan narkotika suntik melalui penyuluhan dan pendidikan
kesehatan yang juga disampaikan dengan metode KIE. Salah satunya
melalui program penggunaan jarum suntik steril, yang diperuntukkan bagi
penasun dari semua usia dengan tujuan untuk mengurangi risiko kaum
muda terinfeksi virus yang ditularkan melalui darah. Program tersebut
juga tersedia bagi klien yang berusia di bawah 18 tahun, namun
harus melalui penilaian terlebih dahulu untuk pembagian jarum
suntik steril dengan maksud pembagian jarum suntik tersebut
tidak disalahgunakan.123 Tidak terdapat penjelasan lebih lanjut
apakah penilaian tersebut membutuhkan pendampingan orang
tua untuk klien di bawah 18 tahun. Kekosongan pengaturan tersebut
akan berpotensi menghambat anak pengguna narkotika dalam mengakses
layanan pengurangan dampak buruk. Selain harus dinilai terlebih dahulu,
anak yang berusia di bawah 18 tahun jika memungkinkan akan
mendapatkan proses konseling untuk bisa mengakses alat suntik steril.
Hal ini bertujuan agar pemberian jarum suntik tepat sasaran tanpa
mengabaikan hak-hak anak, sesuai dengan prinsip perlindungan anak.
Dibutuhkannya proses yang panjang bagi anak untuk mengakses layanan
pengurangan dampak buruk hanya akan mempersulit anak pengguna
narkotika untuk mendapatkan perawatan.
Hak untuk Berpartisipasi
Anak memiliki hak secara bebas untuk mencari, menerima dan
memberitahukan informasi dan pendapat dalam segala bentuk, baik
secara lisan maupun tertulis. Setelah mendapatkan informasi yang cukup
mengenai layanan kesehatan yang tersedia bagi anak, anak juga harus
dilibatkan dalam penentuan layanan kesehatan yang terbaik bagi dan
menurut mereka, baik secara kualitas layanan kesehatan, obat-obatan,
pelayanan petugas dan fasilitas. Hal tersebut bertujuan agar anak dapat
berpartisipasi dalam segala keputusan atas dirinya maka negara harus
mendorong pemberian informasi mengenai layanan kesehatan bagi anak.
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Lampiran Kepmenkes No. 486 Tahun 2007, Op. Cit., hal. 15; dan Ibid, hal. 31.

Salah satu bentuk partisipasi anak dalam aspek pencegahan
penyalahgunaan narkotika adalah melalui pelibatan anak dalam
menciptakan lingkungan yang dapat mendorong rendahnya tingkat
penggunaan narkotika. Sebagai contoh, komunitas atau lingkungan sekitar
dengan mengajak anak konsultasi untuk menentukan langkah-langkah
pencegahan penyalahgunaan narkotika dalam perencanaan dan
pelaksanaan pelayanan kesehatan.124 Oleh sebab itu, pemerintah wajib
mengupayakan agar anak dapat turut berpartisipasi.
Sebagai bentuk implementasi dari hak untuk berpartisipasi, setiap anak
memiliki hak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya.125 Segala
tindakan terhadap anak harus mempertimbangkan keputusan sang anak
tersebut atas dirinya. Sayangnya, peraturan-peraturan di
Indonesia terkait hak anak tidak mengatur secara khusus
mengenai pengambilan keputusan oleh anak atas dirinya
sendiri. Dalam banyak aspek, anak masih dianggap tidak
memiliki kompetensi untuk mengambil keputusan, sehingga
keputusan menyangkut diri seorang anak diambil oleh orang
tua/wali anak tersebut. Sebagai contoh, pendaftaran kegiatan wajib
lapor bagi anak korban penyalahgunaan narkotika dilakukan oleh orang
tua atau wali.126
Berbeda dengan pengaturan dalam standar internasional hak anak, yang
menyatakan bahwa anak berhak secara bebas atas kontrol terhadap
dirinya. Namun, kebebasan tersebut bergantung pada kapasitas seorang
anak dalam membuat keputusan. Tidak semua anak berusia di bawah 18
tahun dapat serta merta membuat keputusan atas dirinya sendiri.
Perbedaan kapasitas seorang anak dipengaruhi oleh faktor usia,
kematangan berfikir, dan kedewasaan seorang anak.127 Sebagai contoh,
pengambilan keputusan oleh anak yang berusia 10 tahun tentu berbeda
dengan anak yang berusia 17 tahun. Sayangnya, faktor penentu kapasitas
anak tersebut masih belum termuat dalam regulasi-ragulasi nasional
terkait pencegahan dan perawatan anak pengguna narkotika.
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3
Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak, Bab II; dan Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak, Pasal 31.
125 UU No. 23 Tahun 2002, Op. Cit., Pasal 10.
126 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor
Pecandu Narkotika, Pasal 3.
127 Komite Hak Anak, Komentar Umum Nomor 15 (2013), Op. Cit., Paragraf 24.
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C. Perawatan
Bagian ini akan berfokus pada aspek kesehatan anak pengguna narkotika.
Perawatan bagi anak pengguna narkotika memerlukan perhatian khusus
karena banyak faktor penentu dalam pemenuhan atas hak-hak anak yang
berbeda jika dibandingkan dengan orang dewasa, misalnya pasien anak
yang masih membutuhkan pendampingan orang tua/wali.
Bagian ini akan mengkaji mengenai penerapan prinsip perawatan
internasional tersebut di atas dengan peraturan nasional terkait hak anak
pengguna narkotika yang terbagi menjadi beberapa bagian, yakni sebagai
berikut.
Hak atas Informasi
Pentingnya pemberian informasi mengenai bentuk-bentuk perawatan
yang tersedia akan berpengaruh terhadap bentuk perawatan yang akan
dijalankan oleh anak. Oleh karena itu, pentingnya keterjangkauan
informasi bagi anak agar anak dapat berpatisipasi dalam pengambilan
keputusan yang berdampak pada dirinya.128 Anak harus mendapatkan
informasi yang memadai terkait tindakan-tindakan apa yang akan
dilakukan kepadanya dan dampak yang ditimbulkan dari tindakan
tersebut. Jaminan hak atas informasi akan berpengaruh pada keterlibatan
anak dalam pengambilan keputusan.
1. Layanan Perawatan Kesehatan yang Tersedia
Penyalahgunaan narkotika merupakan masalah besar di masyarakat,
khususnya di kalangan anak-anak dan anak muda. Komisi Perlindungan
Anak Indonesia (KPAI) menyebutkan jumlah anak muda pengguna
narkotika sekitar 14 ribu jiwa, dengan rentang usia 12-21 tahun, dari total
pengguna narkotika di Indonesia yang mencapai 5 juta jiwa.129 Oleh
karena itu, langkah-langkah untuk mengurangi dampak negatif narkotika
merupakan bagian penting dari kebijakan kesehatan di bidang pencegahan
dan penanggulangan narkotika. Anak berhak atas informasi mengenai
Lihat Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Komentar Umum Nomor 14, Op. Cit.,
Paragraf 8.
129 Suara.com, “Memprihatinkan, Anak Pengguna Narkoba Capai 14 Ribu”, sumber:
http://www.suara.com/lifestyle/2016/05/02/173838/memprihatinkan-anak-penggunanarkoba-capai-14-ribu diakses pada 19 Mei 2016.
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layanan kesehatan, termasuk jenis-jenis perawatan yang tersedia bagi
anak pengguna narkotika. Secara garis besar, perawatan bagi pengguna
narkotika di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi rehabilitasi medis
dan rehabilitasi sosial.130 Rehabilitasi medis yang dilaksanakan oleh
Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) dapat melalui rawat inap dan
rawat jalan, begitu pula dengan rehabilitasi sosial yang dapat dilaksanakan
di dalam (rawat inap) maupun di luar (rawat jalan) lembaga rehabilitasi
sosial.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU
Narkotika) mengatur tentang kewajiban lapor diri bagi pecandu narkotika
pada lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh
pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan. Atau dikenal
dengan istilah wajib lapor.131 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014
tentang Kesehatan Jiwa menyatakan bahwa narkotika akan memberikan
dampak pada kondisi psikososial seseorang, sehingga dalam perspektif
UU Kesehatan Jiwa, negara memandang bahwa setiap korban
penyalahgunaan narkotika membutuhkan rehabilitasi. Yang dimaksud
dengan rehabilitasi adalah upaya kesehatan yang dilakukan secara utuh
dan terpadu (mediko-psiko-sosial) melalui pendekatan non-medis,
psikologis, sosial dan religi agar pengguna narkotika yang menderita
ketergantungan dapat mencapai kemampuan fungsional seoptimal
mungkin.132
Setiap pengguna narkotika, termasuk anak-anak, perlu memperoleh
perawatan agar terhindar dari ketergantungan narkotika dan gangguan
kesehatan lainnya. Untuk itu, pemerintah perlu melakukan pendekatan
kepada anak pengguna narkotika untuk memberikan informasi mengenai
bentuk-bentuk perawatan kesehatan yang tersedia, sehingga anak
mengetahui bentuk perawatan yang sesuai baginya. Tenaga medis pada
lembaga rehabilitasi harus memberikan penjelasan informasi mengenai
perawatan yang tersedia, yang sekurang-kurangnya mencakup:133

PP No. 25 Tahun 2011, Op. Cit., Pasal 1 angka 1.
Ibid. Lihat juga Albert Wirya dan Yohan Misero, The Trip Nobody Knows Where,
(Jakarta: LBH Masyarakat, 2016), hal. 1-2.
132 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 996 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Rehabilitasi Penyalahgunaan dan Ketergantungan
NAPZA, Pasal 1 angka 6.
133 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Pasal 45 ayat
(3).
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1.
2.
3.
4.
5.

Diagnosis dan tata cara tindakan medis;
Tujuan tindakan medis yang dilakukan;
Alternatif tindakan lain dan risikonya;
Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dan
Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.

Penjelasan mengenai bentuk-bentuk perawatan yang tersedia dilakukan
oleh tenaga medis pada rehabilitasi medis dan oleh pekerja sosial pada
rehabilitasi sosial. Tenaga medis, dalam hal ini dokter, wajib
menyampaikan informasi atau penjelasan kepada pasien atau keluarganya.
Atau jika dalam kondisi pasien anak-anak tidak didampingi oleh keluarga,
tenaga medis dapat memberikan informasi mengenai penjelasan medis
orang yang mengantar. Selain penjelasan medis, pemberian informasi
tentang kondisi pasien anak dalam keadaan darurat dapat diwakilkan oleh
orang tua/wali. Sebisa mungkin penyampaian informasi yang dilakukan
harus terjangkau oleh pasien anak dan mudah dimengerti.
2. Informed Consent134
Setelah diberikan penjelasan informasi mengenai layanan kesehatan yang
tersedia bagi anak pengguna narkotika, maka anak berhak memutuskan
tindakan perawatan apa yang akan diambil sesuai dengan kebutuhannya
sebagai anak pengguna narkotika. Oleh sebab itu, setiap orang yang
mengakses layanan kesehatan harus mendapatkan informed consent, agar
pasien atau keluarga terdekatnya bisa melakukan pengambilan keputusan.
Namun prinsip tersebut berpotensi terhadap pelanggaran hak anak.
Pengambilan keputusan oleh keluarga yang menganggap bahwa anak tidak
memiliki kompetensi untuk mengambil keputusan, dapat berakibat pada
terabaikannya kebutuhan kesehatan anak, apalagi anak pengguna
narkotika yang membutuhkan tindakan khusus.
Definisi persetujuan tindakan kedokteran (medis) adalah persetujuan
yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat
penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran yang akan

Yang dimaksud dengan informed consent adalah kondisi hukum di mana seseorang
memiliki kebebasan untuk memberikan persetujuan berdasarkan pemahaman dan
pengetahuannya mengenai fakta dan dampak dari tindakan medis.
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dilakukan terhadap pasien.135 Secara umum bentuk persetujuan yang
diberikan oleh pasien dapat dibedakan menjadi tiga bentuk, yakni:136
1. Persetujuan tertulis, bagi setiap tindakan medis yang
mengandung risiko cukup besar, sehingga mengharuskan adanya
persetujuan tertulis, setelah sebelumnya pihak pasien diberikan
informasi yang memadai tentang perlunya tindakan medis serta
risiko yang berkaitan dengan pribadi pasien.
2. Persetujuan lisan, biasanya diperlukan untuk tindakan medis
yang bersifat non-invasif dan tidak mengandung risiko tinggi,
yang diberikan oleh pihak pasien.
3. Persetujuan dengan isyarat, dilakukan oleh pasien melalui
isyarat. Misalnya, pasien yang akan disuntik atau diperiksa
tekanan darahnya, langsung menyodorkan lengannya sebagai
tanda menyetujui tindakan yang akan dilakukan terhadap
dirinya.
Pentingnya informed consent dilatarbelakangi oleh:
a. Tindakan medis merupakan upaya yang penuh dengan ketidakpastian, dan hasilnya pun tidak dapat diperhitungkan secara
matematis.
b. Hampir semua tindakan medis memiliki risiko, yang bisa terjadi
dan bisa juga tidak terjadi.
c. Tindakan medis tertentu sering diikuti oleh akibat ikutan yang
sifatnya tidak menyenangkan bagi pasien. Sebagai contoh,
operasi pengangkatan rahim pasti akan diikuti oleh kemandulan.
d. Semua risiko tersebut jika benar-benar terjadi akan ditanggung
dan dirasakan sendiri oleh pasien, sehingga sangatlah logis bila
pasien sendirilah yang paling utama untuk dimintai
persetujuannya.
e. Risiko yang terjadi ataupun akibat ikutannya sangat mungkin
sulit atau bahkan tidak dapat diperbaiki.
f. Semakin kuatnya pengaruh pola hidup konsumerisme,
walaupun harus diingat bahwa otonomi pasien dibatasi oleh
otonomi profesi.

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan
Tindakan Kedokteran, Pasal 1 angka 1.
136 Lihat UU No. 29 Tahun 2004, Op. Cit., Pasal 45 ayat (4).
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Persetujuan merupakan hal mendasar dalam pelaksanaan perawatan.
Komentar Umum Nomor 14 tentang Hak atas Standar Kesehatan
Tertinggi yang Dapat Dijangkau menyebut bahwa seseorang berhak
menolak bentuk perawatan yang akan diberikan oleh tenaga medis jika
bentuk perawatan tersebut dirasa tidak manusiawi atau tidak sesuai
dengan ketentuan medis yang berlaku. Karena setiap orang harus
terbebas dari perlakuan medis non-konsensual, seperti percobaan medis,
penelitian, atau sterilisasi paksa, serta bebas dari perlakuan penghukuman
yang kejam dan tidak manusiawi, seperti pemasungan.137 Di dalam
Keputusan Menteri Kesehatan tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran
menyatakan bahwa dalam keadaan gawat darurat untuk menyelamatkan
jiwa pasien tidak diperlukan persetujuan tindakan kedokteran.138 Apabila
dicermati dari definisi tersebut, persetujuan oleh pasien atau keluarga
terdekat merupakan sebuah pernyataan yang bersifat alternatif. Padahal
seharusnya persetujuan atas tindakan medis tersebut harus bersifat
kondisional, artinya berlaku hanya apabila terdapat suatu syarat tertentu,
yaitu pasien tidak kompeten (belum dewasa atau gangguan kejiwaan).
Sedangkan arti kompeten adalah bahwa pasien tersebut mampu untuk
melakukan perbuatan hukum, dalam hal ini mengambil keputusan atas
suatu tindakan medis.
Pada kasus pasien anak-anak, tindakan medis tetap dapat dilakukan oleh
dokter walaupun tanpa persetujuan orang tua dengan syarat:
1. Tindakan medis yang akan dilakukan harus merupakan tindakan
medis terapeutik, bukan eksperimental;
2. Tanpa tindakan medis tersebut, anak akan mati; dan
3. Tindakan medis tersebut memberikan harapan atau peluang
pada anak untuk hidup normal, sehat dan bermanfaat.
Pada dasarnya, yang berhak memberikan persetujuan atas tindakan medis
adalah pasien yang bersangkutan. Akan tetapi, jika dokter yang menilai
pasien bersangkutan tidak memiliki kompetensi untuk mengambil
keputusan, persetujuan atau penolakan terhadap suatu tindakan medis
dilakukan oleh keluarga terdekat. Pasien yang dianggap sudah
memiliki kompetensi adalah pasien dewasa (telah berusia 21

Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Komentar Umum Nomor 14, Op.Cit..
Paragraf 8.
138 Kepmenkes No. 290 Tahun 2008, Op. Cit., Pasal 4.
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tahun) dan pasien yang telah berusia 18 tahun.139 Salah satu dari
orang tua/wali pasien anak dapat memberikan persetujuan atas
tindakan kedokteran yang akan dilakukan pada pasien anak
tersebut demi kepentingan terbaik anak.140 Dengan demikian,
anak tidak termasuk dalam kategori pasien yang dianggap
sudah memiliki kompetensi.
Sedangkan standar hak anak
internasional mengatur bahwa seorang anak dapat mengakses layanan
kesehatan secara independen pada usia 18 tahun, bahkan di usia yang
sedikit lebih muda dari itu. Karena kedewasaan seorang anak tidak hanya
ditentukan oleh usia tetapi juga ditentukan oleh beberapa faktor lainnya,
yaitu: 141
1.
2.
3.
4.
5.

Usia anak;
Tingkat kedewasaan anak;
Kehadiran atau ketiadaan orang tua;
Lingkungan anak;
Pengalaman anak.

Oleh karena faktor tersebut di atas, Konvensi Hak Anak
mendorong negara untuk membuat ketentuan khusus
mengenai usia minimum untuk mengakses layanan kesehatan
tanpa persetujuan orang tua/wali. Penentuan batas usia ini
diserahkan kepada negara dengan menggunakan kajian ilmiah dan
akademis agar penentuan tersebut memiliki landasan yang logis, bukan
semata-mata karena kekuasaan negara. Hal tersebut dilakukan untuk
menjamin tidak ada hak anak yang dilanggar. Di Indonesia, peraturan
nasional mengenai pencegahan dan perawatan anak pengguna narkotika
secara umum menyebutkan batasan usia anak dapat mengakses layanan
adalah 18 tahun. Batas usia tersebut memandang bahwa anak telah
memasuki usia dewasa sehingga tidak membutuhkan pendampingan orang
tua/wali.
Dalam hal perawatan, rencana rehabilitasi harus disepakati oleh orang tua
korban penyalahgunaan narkotika, selain oleh calon pasien bersangkutan.
Penting untuk memasukkan pertimbangan tentang kondisi dan
persetujuan anak atas tindakan yang akan dilakukan terhadap dirinya,
meski anak di bawah umur dianggap belum cakap untuk mengambil
Ibid, Pasal 13 ayat (1).
Ibid., Pasal 14 ayat (1).
141 UNHCR, Op. Cit., hal. 14.
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keputusan. Anak harus diikutsertakan dalam segala keputusan yang
menyangkut dirinya, pengambilan keputusan tidak boleh dilakukan oleh
orang tua/wali anak tersebut secara sepihak.
Akses anak terhadap layanan kesehatan sangat terbatas jika dibandingkan
dengan orang dewasa. Sebagai contoh, anak tidak dapat mengakses jenis
layanan tertentu karena masih di bawah umur, berakibat pada anak
tersebut tidak mengetahui semua informasi tentang layanan kesehatan
yang tersedia bagi anak. Selain persetujuan, layanan kesehatan juga harus
dirancang agar mudah diakses oleh anak, termasuk bagi anak yang harus
mengakses layanan sendiri tanpa orang tua. Layanan harus terjangkau
secara ekonomi, dengan pertimbangan bahwa kebutuhan anak untuk
dapat mengakses layanan kesehatan baik secara langsung maupun tidak
langsung, sulit terwujud tanpa dukungan finansial orang tua mereka.
Hak atas Kesehatan
Identifikasi terhadap status penggunaan narkotika seorang anak umumnya
sulit dilakukan, banyak dari mereka diketahui memiliki riwayat
penggunaan narkotika ketika mereka tertangkap, menjalani proses
persidangan, ataupun ketika mengalami gangguan kesehatan, seperti
overdosis. Persoalan pengguna narkotika pada umumnya seperti stigma,
diskriminasi, dan kriminalisasi menjadi salah satu sebab yang membuat
pengguna narkotika tersembunyi tidak mau mengakses rehabilitasi. Selain
stigma dan diskriminasi, pemenuhan prinsip hak atas kesehatan secara
umum masih belum terpenuhi, terutama bagi kelompok yang rentan atau
marjinal. Regulasi yang ada hanya mengatur mengenai hak anak secara
umum, dan masih belum mencakup di semua aspek, apalagi lebih khusus
terhadap hak anak pengguna narkotika.
Rehabilitasi terdiri dari dua bentuk, yakni rehabilitasi medis dan
rehabilitasi sosial. Baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial dapat
dilakukan di dalam lembaga dan di luar lembaga. Lembaga rehabilitasi
tersebut juga berlaku bagi anak pengguna narkotika. Untuk lebih jelasnya,
akan dipaparkan di bawah.
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1. Rehabilitasi Medis bagi Anak Pengguna Narkotika
Salah satu prinsip hak asasi manusia adalah setiap hak saling berkaitan satu
sama lain. Dalam hubungannya dengan bagi anak pengguna narkotika,
pemenuhan hak atas kesehatan berperan penting dalam menjamin
pemenuhan hak anak lainnya, karena terdapat hak-hak anak lainnya selain
hak atas kesehatan yang juga harus terpenuhi, seperti hak untuk
mendapatkan pendidikan. Selain hak atas pendidikan, pemenuhan hak
kesehatan anak pengguna narkotika berkaitan dengan perawatan yang ia
terima. Perawatan tersebut harus melihat kesesuaian antara kondisi anak
dengan jenis perawatan yang tersedia. Sebagai contoh, ruang rawat inap
suatu rumah sakit untuk pasien di bawah 18 tahun tidak boleh
digabungkan dengan pasien dewasa dan setiap rumah sakit wajib
menyediakan sarana dan prasarana khusus untuk anak.142 Karena pasien
anak yang menjalankan rehabilitasi harus terpisah dari orang dewasa,
demi kepentingan tumbuh kembang anak tersebut.143
Rehabilitasi yang dilakukan terhadap anak pengguna narkotika akan lebih
baik jika melalui rawat jalan, dibandingkan dengan menjalani rawat inap
demi kelangsungan hidup dan perkembangan anak tersebut. Dalam hal
sedang berhadapan dengan hukum, pihak penegak hukum sebaiknya
menempatkan anak pengguna narkotika pada lembaga rehabilitasi medis
atau rehabilitasi sosial dibandingkan di dalam lembaga pemasyarakatan.144
Hal tersebut berdasarkan pula atas prinsip keterjangkauan dalam hak atas
kesehatan. Anak pengguna narkotika harus dapat menjangkau layanan
kesehatan dengan mudah dan berkualitas. Layanan tersebut harus
terjangkau secara ekonomis, fisik dan jarak.145
Di beberapa peraturan menteri kesehatan menyebutkan beberapa pilihan
rencana terapi bagi pasien program wajib lapor. Rencana terapi medis
tersebut terdiri dari:146

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Pasal 29.
Ibid.
144 Ibid., Pasal 21.
145 Lihat United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty,
Paragraf 54.
146 Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 2171 Tahun 2011 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Asesmen lanjutan/mendalam;
Evaluasi psikologis;
Program detoksifikasi;
Wawancara motivasional;
Intervensi singkat;
Terapi rumatan;
Rehabilitasi rawat inap;
Konseling;
Lain-lain.

Melihat rencana medis tersebut memiliki proses yang banyak dan
membutuhkan waktu yang cukup lama, dapat dikatakan bahwa rencana
medis tersebut tidak memungkinkan untuk diterapkan bagi calon pasien
anak. Rencana perawatan untuk calon pasien anak harus didesain sesuai
dengan kebutuhan anak dan sebisa mungkin dapat dilaksanakan dalam
waktu yang singkat. Perawatan dan pengobatan bagi anak pengguna
narkotika harus dapat diterima dan menyesuaikan dengan kebutuhan
anak. Namun regulasi nasional yang mengatur tidak secara eksplisit
menyatakan bahwa rencana tersebut dapat diterapkan pada anak
pengguna narkotika.
Program rawat jalan dapat berupa simtomatik atau rumatan.
Salah satu bentuk rehabilitasi medis adalah terapi pengganti
opioida, termasuk di dalamnya program terapi rumatan
metadon (PTRM). Anak pengguna narkotika yang berusia di
bawah 18 tahun dengan kondisi khusus dan dinilai perlu oleh
tenaga medis, bisa mengikuti PTRM.147 Tetapi di sisi lain, tidak
terdapat keterangan lebih lanjut mengenai kondisi khusus
seperti apa yang menyebabkan seorang anak harus mendapat
terapi rumatan metadon. Hal tersebut bertolak belakang dengan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 57 Tahun 2013 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Program Terapi Rumatan Metadon, yang menyebutkan
bahwa yang dapat mengakses PTRM hanya seseorang yang setidaktidaknya telah berusia 18 tahun.148 Hal ini disebabkan oleh beberapa
faktor, yaitu metadon termasuk obat keras golongan narkotika yang
penggunaannya harus dengan pengawasan dokter, karena dapat
menimbulkan overdosis jika digunakan oleh anak yang tidak memiliki
Kepmenkes No. 567 Tahun 2006, Op. Cit., hal. 38.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 57 Tahun 2013 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Program Terapi Rumatan Metadon, Pasal 21.
147
148
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toleransi terhadap opioid. Selain itu PTRM merupakan program jangka
panjang yang memerlukan waktu beberapa tahun, yang dikhawatirkan
akan mengganggu tumbuh kembang anak, yang merupakan pelanggaran
terhadap prinsip hak anak untuk hidup dan berkembang.149
Program tersebut bertentangan dengan prinsip ketersediaan dan
keterjangkauan pada hak atas kesehatan. Harus tersedianya bentuk
perawatan yang berlaku juga bagi anak pengguna narkotika. Dalam hal
PTRM tidak dapat diberlakukan bagi pasien anak, seharusnya pemerintah
menyediakan alternatif bentuk perawatan lain yang dapat diterima dan
sesuai dengan kebutuhan anak. Selain itu, pemerintah juga berkewajiban
untuk menjamin bahwa layanan kesehatan tersebut dapat dijangkau oleh
pasien anak, baik secara ekonomi maupun jarak.
Berbagai kondisi yang mendasari penggunaan narkotika akan berpengaruh
terhadap jenis pengobatan yang akan diberikan kepada pasien, rencana
perawatan, hasil yang diharapkan, serta sikap dan perilaku terhadap
pasien. Terdapat beberapa alternatif model terapi dan pendekatan yang
dilaksanakan dalam menjalankan rehabilitasi yakni antara lain:150
1. Therapeutic Community (TC Model)
Model ini merujuk pada keyakinan bahwa gangguan penggunaan
narkotika adalah gangguan pada seseorang secara menyeluruh.
Norma-norma perilaku diterapkan secara nyata dan ketat yang
diyakini dan diperkuat dengan memberikan penghargaan dan
sanksi secara langsung untuk mengembangkan kemampuan
mengontrol diri dan sosial. Pendekatan yang dilakukan meliputi
terapi individual dan kelompok dan pendekatan lainnya. TC
model biasanya merupakan perawatan inap dengan periode
perawatan 12-18 bulan yang diikuti dengan program pasca
perawatan jangka pendek.
2. Model Medik
Model ini berbasis pada biologis dan genetik atau fisiologis
sebagai penyebab ketergantungan yang membutuhkan
pengobatan dokter dan memerlukan farmakoterapi untuk
menurunkan gejala-gejala serta perubahan perilaku. Dirancang
dengan program rawat inap dan rawat jalan.
149
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Ibid.
Kepmenkes No. 420 Tahun 2010, Op. Cit., hal. 7-8.
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3. Model Minnesota
Model ini berfokus pada abstinen atau bebas narkotika sebagai
tujuan utama pengobatan. Model ini menggunakan program
spesifik yang berlangsung selama 3-6 minggu rawat inap dengan
lanjutan pasca perawatan, termasuk mengikuti program self help
group (Narcotics Anonymous) serta layanan lain sesuai dengan
kebutuhan pasien secara individu. Fase perawatan ini termasuk
rawat inap, terapi kelompok, terapi keluarga, pendidikan adiksi,
pemulihan dan program 12 langkah.
4. Model Eklektik
Model ini menerapkan pendekatan secara holistik dalam
program rehabilitasi. Pendekatan spiritual dan kognitif melalui
penerapan program 12 langkah merupakan pelengkap program
TC yang menggunakan pendekatan perilaku. Yang sesuai
dengan jumlah dan variasi masalah yang ada pada setiap pasien
adiksi.
5. Model Multidisiplin
Program ini merupakan pendekatan yang lebih komprehensif
dengan menggunakan komponen disiplin yang terkait, termasuk
reintegrasi dan kolaborasi dengan keluarga dan pasien.
6. Model Tradisional
Model ini tergantung pada kondisi setempat dan terinspirasi
dari hal-hal praktis dan keyakinan yang selama ini sudah
dijalankan. Program ini bersifat jangka pendek dengan pasca
perawatan singkat atau tidak sama sekali. Komponen dasar
terdiri dari medikasi, pengobatan alternatif, ritual dan keyakinan
yang dimiliki oleh sistem lokal, seperti pondok pesantren atau
pengobatan tradisional.
7. Faith Based Model
Model ini sama dengan model tradisional, hanya saja
pengobatan yang dilakukan tidak menggunakan farmakoterapi.
Secara umum, peraturan yang memuat model rehabilitasi
tersebut tidak menjelaskan model pendekatan mana yang
dapat dilakukan terhadap anak pengguna narkotika. Tahapan ini
58

dirancang berdasarkan perkembangan yang diharapkan dari pasien
dengan gangguan penggunaan zat melalui proses pengobatan. Tahapan
tersebut di atas merupakan program yang dibangun untuk jangka panjang
yang merupakan satu rangkaian pengobatan yang panjang, sehingga dirasa
tidak sesuai jika diberlakukan bagi pasien anak. Seharusnya, dijelaskan
mengenai bentuk perawatan yang dapat berlaku bagi pasien anak dengan
menyesuaikan pada kebutuhan anak pengguna narkotika.
Selain itu, pada Model Minnesota yang memiliki tujuan utama bentuk
perawatan ini adalah abstinensi, hal tersebut jelas akan sulit dicapai.
Perawatan model ini hanya sekitar 3-6 minggu rawat inap. Target abstinen
membutuhkan waktu perawatan yang sangat panjang dengan risiko
penggunaan narkotika kembali yang cukup besar, serta perawatan
dilakukan dengan rawat inap. Meski secara implisit bisa diketahui
formulasi perawatan bagi pasien anak, tetapi model perawatan ini tidak
bisa dilaksanakan bagi pasien anak.
Dalam melaksanakan rehabilitasi medis bagi pasien anak harus
memperhatikan kondisi perkembangan mental emosional anak, sehingga
harus mengutamakan program rehabilitasi rawat jalan agar tidak
mengganggu hak atas pendidikannya.151 Terkait sarana dan prasarana
institusi penerima wajib lapor seperti rumah sakit, wajib menyediakan
ruang untuk pasien narkotika minimal 10% dari jumlah tempat tidur yang
ada. Serta wajib menyediakan ruangan khusus serta sarana dan prasarana
khusus untuk pasien anak.152
2. Rehabilitasi Sosial bagi Anak Pengguna Narkotika
Selain rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial juga menyediakan perawatan
bagi korban penyalahgunaan narkotika. Ruang lingkup pelayanan dan
rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkotika, baik di dalam
lembaga maupun di luar lembaga, terdiri dari pencegahan, rehabilitasi
sosial, pembinaan lanjut dan perlindungan dan advokasi sosial.153 Lembaga
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2415 Tahun 2011 tentang Rehabilitasi Medis
Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Pasal 16.
152 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Pasal 54; dan
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Pasal 29.
153 Lihat Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi
Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA, Pasal 10; dan Peraturan Menteri Sosial Nomor
22 Tahun 2014 tentang Standar Rehabilitasi Sosial dengan Pendekatan Profesi Pekerjaan
Sosial, Pasal 8-18.
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rehabilitasi sosial pada dasarnya ditujukan kepada seseorang yang
mengalami kondisi kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan,
ketunaan sosial, penyimpangan perilaku dan yang memerlukan
perlindungan khusus. Termasuk di antaranya adalah mantan pecandu
narkotika dan anak dengan kebutuhan khusus. Tidak terdapat irisan
pengaturan di antara keduanya, yaitu anak pengguna narkotika.
Peraturan-peraturan yang ada terkait rehabilitasi sosial juga tidak secara
jelas menyatakan bentuk dan tahapan rehabilitasi sosial mana saja dapat
diberlakukan terhadap pasien anak. Mengingat bahwa tahapan perawatan
yang tersedia cukup banyak sehingga dapat dipastikan membutuhkan
waktu perawatan yang lama, dan berdampak pada perkembangan anak.
Seperti rehabilitasi medis, pelaksanaan rehabilitasi sosial juga harus
mengutamakan agar anak menjalani rehabilitasi di luar lembaga. Karena
terdapat hak lain yang harus dipenuhi seperti hak atas pendidikan dan hak
atas privasi. Namun bila pasien anak terpaksa harus menjalani rehabilitasi
sosial di dalam lembaga, mereka harus dipisahkan dari pasien dewasa.
Layanan rehabilitasi sosial yang ada belum tersedia bagi anak pengguna
narkotika. Ditambah dengan bentuk-bentuk rehabilitasi sosial yang
tersedia belum bisa diterapkan bagi pasien anak, karena belum menjawab
kebutuhan khusus anak. Prosedur perawatan rehabilitasi sosial yang
tersedia masih diperuntukkan bagi pasien dewasa, sehingga anak masih
kesulitan untuk menjangkau bentuk rehabilitasi ini. Melihat kondisi
tersebut, layanan rehabilitasi sosial bagi anak pengguna narkotika masih
jauh dari pemenuhan standar internasional.
Secara umum, pelaksanaan layanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi
sosial yang tersedia sebaiknya memenuhi prinsip perawatan internasional,
antara lain:154
1. Perawatan harus tersedia, terjangkau, murah, dan sesuai dengan
kebutuhan;
2. Memastikan standar etis dalam layanan;

UNODC-WHO, International Standards for the Treatment of Drug Use Disorder, Op.
Cit., hal. 8-15
154
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3. Mempromosikan program perawatan dengan koordinasi efektif
antara sistem peradilan pidana, layanan kesehatan, dan layanan
sosial;
4. Perawatan harus berbasis bukti ilmiah dan mampu merespon
kebutuhan khusus individu yang memiliki gangguan penggunaan
narkotika;
5. Dapat merespon kebutuhan dan kondisi khusus kelompok
tertentu;
6. Memastikan pengelolaan layanan kesehatan yang baik; dan
7. Monitoring dan evaluasi terhadap pendekatan, prosedur,
layanan, dan kebijakan yang terintegrasi.
Namun pada kenyataannya, peraturan-peraturan nasional tentang
perawatan anak pengguna narkotika belum seluruhnya mengadopsi
prinsip-prinsip tersebut di atas. Misalnya, banyak regulasi nasional yang
masih belum menjawab semua kebutuhan anak pengguna narkotika, atau
sulitnya anak-anak mengakses layanan perawatan jika tidak didampingi
orang tua/wali. Hal-hal tersebut yang kemudian berdampak pada
enggannya anak pengguna narkotika untuk mengikuti program perawatan
yang tersedia.
Hak atas Privasi
Perawatan bagi anak pengguna narkotika membutuhkan penanganan yang
lebih kompleks jika dibandingkan dengan perawatan bagi pengguna
dewasa. Karena anak di bawah umur masih membutuhkan peranan orang
tua/wali. Namun hal tersebut dapat diimbangi dengan melibatkan anak
dalam penentuan layanan kesehatan yang terbaik bagi dan menurut
mereka, baik secara kualitas layanan serta akses terhadap layanan dan
fasilitas kesehatan. Agar anak mampu berpartisipasi, maka negara harus
mengadakan regularly participation consultation melalui Forum Anak
Nasional. Forum Anak Nasional (FAN) merupakan salah satu model
partisipasi anak dalam pengelolaan suatu kegiatan di mana anak dan orang
dewasa bekerja sama sejak perencanaan hingga evaluasi.155 Bentuk
regularly participation consultation tersebut merupakan bentuk
penghargaan terhadap pendapat anak.

155

Lihat Lampiran Permen PPPA No. 3 Tahun 2011, Op. Cit., hal. 41.
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Selain itu, penting untuk menjaga hak atas privasi anak yang mengikuti
perawatan. Sebelum anak menjalankan perawatan, terlebih dahulu harus
melakukan rangkaian pemeriksaan, yang kemudian dicatat dalam rekam
medis. Rekam medis bersifat rahasia, oleh sebab itu harus dijaga dengan
baik oleh tenaga medis. Selain rekam medis, terdapat pula rahasia
kedokteran yang wajib disimpan oleh setiap dokter dalam melaksanakan
praktik. Selain dokter, semua pihak yang terlibat dalam pelayanan medis
atau menggunakan data dan informasi tentang pasien memiliki kewajiban
untuk menyimpan rahasia kedokteran. Rahasia kedokteran hanya dapat
dibuka demi kepentingan pasien, kepentingan penegakan hukum,
permintaan pasien sendiri atau berdasarkan ketentuan perundangundangan.156 Sayangnya, tidak terdapat penjabaran lebih spesifik
mengenai rahasia kedokteran yang dibuka dalam hal pasien
adalah anak.
Selain rekam medis dan rahasia kedokteran, rumah sakit sebagai
penyelenggara kesehatan memiliki kewajiban melakukan pencatatan dan
pelaporan tentang pasien penderita ketergantungan narkotika.
Pencatatan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam UndangUndang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Namun
tidak ada keterangan lebih lanjut mengenai pencatatan dan
pelaporan bagi pasien anak korban penyalahgunaan narkotika.
Sedangkan bentuk perlindungan terhadap hak atas privasi pada
rehabilitasi sosial, pekerja sosial diwajibkan untuk menggunakan prinsip
kerahasiaan.157 Maksud kerahasiaan dalam konteks ini menurut hemat
penulis diartikan sebagai pekerja sosial memiliki kewajiban menjaga
rahasia tentang klien yang mengikuti rehabilitasi sosial.
Persetujuan dan kerahasiaan data pasien anak pengguna narkotika dapat
dilakukan tidak hanya ketika perawatan berlangsung, tetapi juga pada saat
pasca perawatan. Standar internasional hak anak mengatur
bahwa pada saat melakukan konseling atau pemeriksaan yang
dilakukan secara sukarela, anak dapat memberikan
persetujuan langsung tanpa diwakili orang tua.158 Setiap informasi
PP No 25 Tahun 2011, Op. Cit., Pasal 16; Permenkes No 290 Tahun 2008, Op. Cit.,
Pasal 10; UU No. 29 Tahun 2004, Op. Cit., Pasal 4; dan Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran, Pasal 4.
157 Permensos No. 22 Tahun 2014, Op. Cit., Pasal 30.
158 Komite Hak Anak. Komentar Umum Nomor 3 (2003), Op. Cit., Paragraf 22 dan
Paragraf 24.
156
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terkait kondisi kesehatan anak atau status kesehatannya harus dinyatakan
tertutup atau bersifat rahasia. Namun sayangnya, regulasi di
Indonesia belum mengatur pemberian persetujuan oleh anak
tanpa diwakili orang tua/wali, segala keputusan bagi pasien
anak di bawah umur dilakukan oleh orang tua/wali.
Persoalan penyalahgunaan narkotika merupakan suatu masalah yang
kompleks sehingga penatalaksanaan terapinya tidak dapat hanya
dilaksanakan oleh tenaga medis. Dari aspek sosial, salah satu bentuk
perawatan bagi anak pengguna narkotika adalah pengangkatan anak.
Pengangkatan anak dilakukan terhadap anak yang sudah tidak memiliki
orang tua/wali. Pengangkatan anak memiliki tujuan untuk mewujudkan
kesejahteraan dan perlindungan bagi anak, yang hanya dapat dilakukan
demi kepentingan terbaik bagi anak. 159
Oleh sebab itu, pengangkatan anak harus dilakukan berdasarkan adat
kebiasaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Syarat calon
anak yang dapat diangkat terdiri dari anak yang belum berusia 18 tahun,
anak terlantar atau ditelantarkan, berada dalam asuhan keluarga atau
Lembaga Pengasuhan Anak, dan memerlukan perlindungan khusus. Yang
mana pada konteks ini, anak pengguna narkotika termasuk ke dalam
kelompok anak yang memerlukan perlindungan khusus.160 Standar
internasional juga melihat hal serupa, bahwa kebutuhan anak
pemakai narkotika yang terpisah dari keluarga berbeda dengan
kebutuhan anak pemakai narkotika yang masih tinggal
bersama keluarga. Dalam kondisi ini, layanan kesehatan juga
harus menyediakan penjangkau agar anak pemakai narkotika
mendapatkan perawatan sedini mungkin.
Setiap anak, tanpa terkecuali, harus dipenuhi hak-haknya layaknya
pemenuhan hak orang dewasa. Kurangnya regulasi-regulasi nasional yang
secara spesifik mengatur mengenai aspek pencegahan dan perawatan bagi
anak pengguna narkotika menyebabkan kekosongan pengaturan. Sulit
untuk memilah-milah perawatan apa yang sesuai dan layak untuk anak.
Hal itulah yang menyebabkan sulitnya terpenuhi hak-hak anak pengguna
narkotika.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan
Anak, Pasal 3.
160 Ibid., Pasal 1 angka 14.
159

LBH Masyarakat | 63

Tinjauan Hukum dan Kebijakan Anak
Narkotika pada Aspek Penegakan Hukum

Pengguna

A. Empat Prinsip Umum
Isu anak pengguna narkotika sangat dekat dengan isu penegakan hukum
karena penggunaan narkotika diartikan oleh Indonesia sebagai perbuatan
kriminal yang cukup serius. Anak yang menggunakan narkotika harus
menerima beban berat kebijakan kriminalisasi penggunaan narkotika yaitu
berhadapan dengan sistem hukum yang melelahkan, jauh dari rasa adil
dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Yang dimaksud dengan
anak dalam hal ini adalah adalah seseorang yang belum berusia 18
tahun.161 Dalam aspek penegakan hukum terdapat 4 (empat) prinsip
umum yang menjadi dasar pelaksanaan atau pemenuhan hak anak
pengguna narkotika. Keempat prinsip tersebut adalah sebagai berikut:
Non-Diskriminasi
Pada prinsip non-diskriminasi, anak pengguna narkotika tidak boleh
didiskriminasi terutama karena ia adalah pengguna narkotika. UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak (UU Perlindungan Anak) memberikan jaminan
perlindungan kepada anak atas segala bentuk perlakuan yang
diskriminatif.162 UU Perlindungan Anak bahkan memberikan sanksi
pidana penjara dan/atau denda bagi siapapun yang memperlakukan anak
secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian baik
materiil maupun moril163, walaupun, hingga saat ini belum pernah
ditemukan adanya kasus pidana atas perlakuan diskriminatif terhadap
anak. Prinsip non-diskriminasi juga diadopsi oleh Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) sebagai
salah satu asas dalam peradilan pidana anak.164

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang
Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1).
162 Ibid., Pasal 3.
163 Ibid., Pasal 77.
164 UU No. 11 Tahun 2012, Op. Cit., Pasal 2 huruf c.
161
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Kepentingan Terbaik bagi Anak
Prinsip kepentingan terbaik bagi anak juga diakui dalam UU Perlindungan
Anak dan UU SPPA. UU Perlindungan Anak dan UU SPPA adalah payung
hukum aspek penegakan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan
hukum sehingga jika prinsip tersebut diakui dalam kedua peraturan
tersebut maka peraturan terkait, ataupun peraturan turunan yang
menyangkut dengan hak anak berhadapan dengan hukum, harus mengacu
pada kedua undang-undang ini. Penjelasan dalam UU Perlindungan
Anak menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kepentingan
terbaik untuk anak adalah segala tindakan, baik pemerintah,
aparat penegak hukum, pihak swasta, masyarakat dan
pembentuk undang-undang harus mengutamakan kepentingan
terbaik bagi anak.165 Tujuan dari prinsip ini adalah menjamin baik
pemenuhan maupun penikmatan yang efektif untuk semua hak anak.166
Definisi ini sejalan dengan penjelasan Konvensi Hak Anak mengenai
kepentingan terbaik bagi anak.
Salah satu bentuk pengejawantahan dari prinsip kepentingan terbaik bagi
anak adalah perubahan konsep pemidanaan yang retributif ke arah
keadilan restoratif. Hal ini sesuai dengan Komentar Umum Komite Hak
Anak PBB No. 14 tentang Kepentingan Terbaik sebagai Pertimbangan
Utama yang menyebutkan bahwa penghukuman yang bersifat represif dan
retributif harus digantikan dengan pemidanaan yang bertujuan untuk
rehabilitasi dan keadilan restoratif.167
UU SPPA juga telah mengadopsi konsep keadilan restoratif bagi anak yang
berhadapan dengan hukum. UU SPPA mendefinisikan keadilan
restoratif sebagai proses diversi agar anak tidak perlu
menjalani proses peradilan dan menghindari stigma negatif
terhadap anak.168 Diversi adalah proses mediasi antara anak yang
melakukan tindak pidana dengan pihak korban dan/atau keluarga korban
untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil di luar pengadilan.
Tujuannya adalah untuk mengembalikan kondisi masyarakat ke keadaan
semula, bukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang telah

Penjelasan UU No. 23 Tahun 2002, Op. Cit., Pasal 2 huruf b.
Komite Hak Anak PBB, Komentar Umum Nomor 14, Op. Cit., Paragraf 4.
167 Ibid., Paragraf 28.
168 Penjelasan UU No. 11 Tahun 2012, Op. Cit., Bagian I.
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dilakukan.169 Dalam konteks anak pengguna narkotika, pada umumnya,
tidak ada korban yang perlu dilibatkan dalam proses diversi. Perihal
diversi akan dijelaskan lebih lanjut dalam bab mengenai peradilan pidana
anak.
Hak untuk Didengar dan Hak untuk Mengemukakan Pendapat
Prinsip kepentingan terbaik bagi anak sangat berkaitan dengan hak anak
untuk didengarkan dan hak anak untuk mengemukakan pendapatnya.
Anak harus diberikan ruang untuk terlibat dalam menentukan
kepentingan terbaik bagi dirinya. Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor
65 Tahun 2015 mengenai Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan
Anak yang Belum Berumur 12 Tahun (PP 65/2015) menyebutkan bahwa
persetujuan anak wajib dipertimbangkan dalam pengambilan
keputusan.170 Ini adalah salah satu contoh jaminan hak anak untuk
didengarkan dan mengemukakan pendapatnya. Namun, selain pada klausa
tersebut, tidak ditemukan klausa lainnya yang memberikan ruang bagi
anak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan untuk
kepentingan terbaik bagi dirinya. Peraturan nasional harus menjamin
ketersediaan ruang bagi anak untuk mengemukakan pendapatnya.
Jaminan tersebut akan memberikan perlindungan terhadap hak anak.
Ketiadaan jaminan dalam peraturan perundang-undangan, secara tidak
langsung, dapat mengancam hak anak untuk didengar dan mengemukakan
pendapatnya.
Penghargaan terhadap Pendapat Anak dan Partisipasi
Penghargaan terhadap pendapat anak juga menjadi salah satu prinsip yang
penting untuk menentukan kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip ini juga
terdapat dalam UU Perlindungan Anak dan UU SPPA. Penghargaan
terhadap pendapat anak akan mendorong anak untuk dapat berpartisipasi
dalam mengambil keputusan. Dalam aspek penegakan hukum, misalnya,
anak seharusnya diberikan ruang untuk terlibat dalam menentukan
pemidanaan yang tepat bagi dirinya. Sebagai contoh, Belanda memberikan
pilihan alternatif pemidanaan bagi anak yang berhadapan dengan hukum,
di antaranya dengan melakukan kerja sosial selama maksimal 20 jam.

Ibid, Pasal 1 ayat (6) dan (7).
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi
dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun, Pasal 77.
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Alternatif pemidanaan tersebut hanya dapat diberikan apabila anak
memberikan persetujuannya.171
Selain itu, pada tiap tahapan pemeriksaan, Undang-Undang Sistem
Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mewajibkan kehadiran pendamping
untuk anak yang sedang berhadapan dengan hukum baik dari Balai
Pemasyarakatan, pengacara, orang tua atau pun pekerja sosial. Namun,
bukan berarti semua urusan yang berkaitan dengan anak ditentukan
secara sepihak oleh pendampingnya. Anak berhak untuk menyuarakan
pendapatnya sebagai bentuk partisipasi dan pendapat anak tersebut harus
dihargai. Namun, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, peraturan
nasional belum menyediakan ruang yang cukup bagi anak untuk
berpartisipasi.
Hak untuk Hidup, Tumbuh dan Berkembang
UU Perlindungan Anak dan UU SPPA mengatur bahwa hak untuk hidup,
tumbuh dan berkembang merupakan hak paling dasar yang dimiliki oleh
anak dan wajib dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga
dan/atau orang tua.172 Dalam konteks penegakan hukum, anak yang
berhadapan dengan hukum, termasuk anak pengguna narkotika, tidak
boleh dijatuhkan dengan pidana mati atau pidana seumur hidup.173 Pidana
penjara yang dijatuhkan pada anak maksimal adalah 10 tahun. Sedangkan
pidana pembatasan kebebasan dijatuhkan pada anak paling lama ½ dari
maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.174
Undang-Undang Narkotika memiliki ancaman pidana minimum pada
ketentuan pidananya, misalnya Pasal 111 ayat (1) memberikan ancaman
pidana penjara minimum selama 4 (empat) tahun dan pidana maksimal
selama 12 tahun. UU SPPA menyebutkan bahwa pidana
minimum khusus tidak berlaku untuk anak.175 Dengan kata lain,
ancaman pidana minimum yang diatur oleh Undang-Undang No. 35
Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika), tidak berlaku untuk
Panel Koordinasi Antar Lembaga untuk Peradilan Pidana Anak, “Melindungi Hak
Anak Berhadapan dengan Hukum: Pengalaman Program dan Advokasi dari Anggota
Organisasi dari Panel Koordinasi Antar Lembaga untuk Peradilan Pidana Anak”, hal. 63.
172 UU No. 11 Tahun 2012, Op. Cit., Pasal 2 huruf c; dan Penjelasan Pasal 2 huruf f.
173 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 66 ayat
(2).
174 Ibid., Pasal 79 ayat (2).
175 Ibid., Pasal 79 ayat (3).
171

68

anak. Jika anak terpaksa harus dikekang kebebasannya atau dipenjara, hak
untuk hidup, tumbuh dan berkembang anak harus tetap dilindungi.
Perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana akan dibahas
lebih jauh pada bab Perlakuan Anak di Penjara dan Tahanan.
B. Peradilan Pidana Anak
Selain dari 4 (empat) prinsip umum tersebut di atas, terdapat prinsipprinsip khusus dalam sistem peradilan pidana anak yang tidak dapat
dipisahkan dari prinsip umum. Prinsip-prinsip ini merupakan unsur utama
pada peradilan pidana anak yang membedakan peradilan anak dengan
peradilan dewasa. Implementasi dari keempat prinsip ini akan dibahas
dalam konteksanak pengguna narkotika yang sedang berhadapan dengan
hukum. Prinsip tersebut adalah sebagai berikut:
Perampasan Kemerdekaan dan Pemidanaan Sebagai Upaya
Terakhir
Salah satu prinsip utama anak yang berhadapan dengan hukum adalah
perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir.
Prinsip ini diakui dalam UU SPPA dan UU Perlindungan Anak. UU SPPA
mengejawantahkan prinsip perampasan kemerdekaan dan pemidanaan
sebagai upaya terakhir dalam bentuk diversi. Namun, diversi bukan lah
satu-satunya bentuk dari implementasi prinsip ini. Bentuk lain
implementasi dari prinsip perampasan kemerdekaan dan pemidanaan
sebagai upaya terakhir diantaranya adalah alternatif pemidanaan dan
penangguhan penahanan.
Komentar Umum Komite Hak Anak PBB Nomor 10 mengenai Hak Anak
dalam Peradilan Pidana Anak mengatakan bahwa, baik anak harus melalui
proses persidangan ataupun dengan tanpa melalui proses persidangan,
negara harus secara hati-hati menentukan tindakan yang terukur untuk
memastikan hak asasi anak tetap terlindungi.176 Salah satu ukuran yang
seharusnya digunakan oleh negara adalah perampasan kemerdekaan dan
pemidanaan sebagai upaya terakhir. Negara harus memastikan
bahwa segala upaya telah dilakukan untuk mencegah
penangkapan, penahanan atau pemenjaraan anak. Negara juga
176

Komite Hak Anak PBB, Komentar Umum Nomor 10 (2007), Op. Cit., Paragraf 22.
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harus secara hati-hati memutuskan dalam kondisi seperti apa
negara dapat menjatuhkan pidana atau merampas
kemerdekaan anak.
Ukuran atau penilaian yang dilakukan oleh negara dalam menangani anak
yang berhadapan dengan hukum akan sangat bergantung dengan kondisi
sosial politik di negara tersebut. Indonesia menyatakan bahwa kejahatan
narkotika termasuk dalam kategori the most serious crime atau kejahatan
paling serius177 di mana pelaku tindak pidana narkotika dapat dijatuhkan
dengan pidana mati. Pengklasifikasian tindak pidana narkotika sebagai
kejahatan paling serius ini tidak didukung oleh penelitian akademik yang
mumpuni dan bertentangan dengan standar HAM internasional. Di satu
sisi, pernyataan pemerintah Indonesia mengenai 40-50 orang meninggal
setiap harinya karena narkotika menuai banyak kritik di kalangan
akademisi karena metode penelitian yang tidak akurat.178 Di sisi lain,
resolusi Komite HAM PBB No. 67 Tahun 2004 menyatakan bahwa
kejahatan paling serius adalah suatu tindakan yang tidak melampaui dari
definisi: kejahatan yang dilakukan dengan sengaja dan dengan konsekuensi
mematikan atau sangat serius.179 Komite HAM PBB dan berbagai badan
HAM PBB lainnya juga telah menyatakan bahwa tindak pidana narkotika
tidak dapat dikategorikan sebagai kejahatan paling serius.180

Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007, hal 420-427.
Irwanto, dkk., 2015, “Evidence-informed response to illicit drugs in Indonesia”, The
Lancet Vol. 385, No. 9984, hal. 2249-2250.
179 Komite HAM PBB, Pertanyaan mengenai Hukuman Mati, Resolusi Komisi HAM PBB
2004/67, Paragraf 4 (e).
180 Komite HAM PBB, Penelitian mengenai Dampak Permasalahan Narkotika di Dunia dan
Penikmatan Hak Asasi Manusia, Laporan Komisioner Tinggi PBB, 4 September 2015,
Paragraf 38. Dokumen lain yang menyatakan bahwa tindak pidana narkotika bukanlah
kejahatan paling serius di antaranya adalah: Dewan HAM PBB, Pertanyaan mengenai
Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Fundamental di Seluruh Penjuru Dunia,
dengan Referensi Khusus untuk Negara Kolonial atau Negara dan Wilayah Lainnya yang
Belum Merdeka, E/CN.4/1996/4, 25 Januari 1996, Paragraf 556; “Rilis Pers: Pernyataan
Direktur Eksekutif UNODC, Yury Fedotov, Mengenai Penjatuhan Hukuman Mati di
Indonesia”, sumber:
https://www.unodc.org/unodc/en/press/releases/2015/April/statement-of-the-unodcexecutive-director-yury-fedotov-on-the-use-of-the-death-penalty-in-indonesia.html,
diakses pada 6 Juni 2016; Dainus Puras, “Surat Terbuka Pelapor Khusus PBB untuk Hak
atas Standar Tertinggi Kesehatan Mental dan Fisik”, 7 Desember 2015, hal. 3; Komite
HAM PBB, Laporan Komite Tinggi HAM PBB:Hasil Diskusi Panel Dampak Global
Permasalahan Narkotika terhadap Penikmatan Hak Asasi Manusia, A/HRC/31/45, 15
Desember 2015.
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Kesalahpahaman Indonesia dalam mendefinisikan kejahatan paling serius
secara tidak langsung berimbas kepada perlakuan anak pengguna
narkotika. Anak pengguna narkotika tampaknya dipandang oleh negara
sebagai pelaku kejahatan paling serius, bukan sebagai korban atas
lingkungan, kemiskinan, minimnya pendidikan, kurangnya perhatian
keluarga dan seterusnya. Dampaknya terhadap anak pengguna narkotika,
salah satunya adalah, adanya peraturan yang memberikan hukuman yang
berat kepada pelaku tindak pidana narkotika (maksimal 12 tahun penjara
untuk kepemilikan narkotika), seperti yang diatur dalam UU Narkotika.
Ditambah lagi dengan syarat diversi yang membatasi hanya untuk pidana
yang diancam di bawah 7 (tujuh) tahun penjara. Prinsip perampasan
kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir tidak diaplikasikan
secara utuh dalam konteks anak pengguna narkotika.
Usia Minimum Pertanggungjawaban Pidana
Usia minimum pertanggungjawaban pidana anak di Indonesia adalah 12
tahun.181 Sebelum UU SPPA berlaku, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997
tentang Pengadilan Anak menentukan batas usia minimum
pertanggungjawaban pidana anak adalah 8 (delapan) tahun. Mahkamah
Konstitusi (MK) kemudian pada tahun 2010 menaikkan batas usia
tersebut menjadi 12 tahun melalui Putusan MK No. 1/PUU-VIII/2010.
Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa usia 12 tahun telah sesuai
dengan ketentuan instrumen internasional dan perkembangan
kecerdasan emosional, mental dan intelektual anak.182 PBB memang
menyarankan usia minimum pertanggungjawaban pidana adalah 12
tahun.183 Namun, PBB juga mendorong semua negara untuk semakin
menaikkan usia pertanggungjawaban pidana anak guna mencegah anak
memiliki catatan kriminal dan melindungi anak dari pidana pembatasan
kebebasan.184
Komite Hak Anak PBB, dalam Tinjauan Penutup terhadap Laporan
Periode Ketiga dan Keempat Indonesia tahun 2014, beranggapan bahwa
batas minimum usia 12 tahun sangat rendah mengingat banyaknya anak
yang menjalani pemidanaan karena tindak pidana ringan, dan seringkali
menempati rutan/lapas bersama orang dewasa dengan kondisi tahanan
Ibid., Pasal 1 angka 3.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010, Paragraf (3.29), hal. 151.
183 Komite Hak Anak PBB, Komentar Umum Nomor 10 (2007), Op. Cit., Paragraf 32.
184 Lihat Beijing Rules.
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yang memperihatinkan.185 Komite Hak Anak PBB dalam laporan
tersebut menyarankan Indonesia untuk menaikkan batas
minimum usia pertanggungjawaban anak menjadi 14 tahun.186
Usia pertanggungjawaban pidana yang cukup tinggi akan
menghindarkan anak pengguna narkotika di usia dini dari
pidana pembatasan kebebasan ataupun catatan kriminal.
Diversi
Diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia merupakan
bentuk pengejawantahan prinsip keadilan restoratif. Diversi merupakan
sebuah forum musyawarah di luar proses persidangan guna mencari
penyelesaian terbaik bagi anak yang melakukan tindak pidana. Diversi
wajib dilakukan oleh penyidik, penuntut umum dan hakim pada semua
proses peradilan pidana baik penyidikan, penuntutan maupun
pemeriksaan di pengadilan.187 Proses diversi melibatkan anak yang
melakukan tindak pidana, orang tua/wali, korban dan/atau keluarga
korban, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional.
1. Syarat diversi
Dalam konteks anak pengguna narkotika, diversi sulit untuk
diupayakan
karena
terhambat
salah
satu
syarat
dilaksanakannya diversi yaitu diversi hanya bisa dilaksanakan
untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara
maksimal 7 (tujuh) tahun. Tindak pidana penggunaan narkotika bagi
diri sendiri diatur pada Pasal 127 UU Narkotika dengan ancaman pidana
maksimal 4 (empat) tahun penjara. Namun, penyidik maupun penuntut
umum jarang sekali hanya memasukkan Pasal 127 sebagai pasal tunggal.
Pasal 127 hampir selalu disertai dengan pasal lainnya mengenai
kepemilikan ataupun mengenai jual beli karena, logikanya, penggunaan
narkotika tidak akan terjadi tanpa penguasaan atau kepemilikan, dan tidak
akan dikuasai atau dimiliki tanpa ada penyerahan baik melalui jual beli
ataupun cara lainnya. Tindak pidana berupa penguasaan, kepemilikan
ataupun jual beli narkotika diancam dengan pidana penjara maksimal
selama 12 tahun sehingga anak tidak bisa mengupayakan diversi. Anak
Komite Hak Anak PBB, Tinjauan Penutup terhadap Laporan Periode Ketiga dan
Keempat Indonesia, CRC/C/IDN/CO/3-4, 13 Juni 2014, Paragraf 77.
186 Ibid.
187 UU No. 11 Tahun 2012, Op. Cit., Pasal 7 ayat (1).
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pengguna narkotika kemungkinan besar akan terjebak dalam ketentuan
seperti ini dan tidak dapat mengupayakan diversi.
Selain pada UU SPPA, diversi juga diatur dalam Peraturan Pemerintah
No. 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan
Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun (PP 65/2015),
Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Perma 4/2014)
dan Peraturan Jaksa Agung No. 6 Tahun 2015 tentang Pedoman
Pelaksanaan Diversi pada Tingkat Penuntutan (Perja 6/2015). Sedangkan
pada intitusi Kepolisian RI belum ditemukan adanya peraturan mengenai
diversi. Pada dasarnya, pengaturan diversi pada ketiga peraturan tersebut
serupa substansinya, kecuali pada Perma 4/2014. Perma 4/2014
menyatakan bahwa diversi dapat dilaksanakan di tingkat peradilan jika
tindak pidana diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun
dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam lebih dari 7 (tujuh)
tahun dengan surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun
kombinasi.188 Ketentuan pada Perma 4/2014 cukup berpihak bagi anak
pengguna narkotika. Meskipun anak pengguna narkotika tidak dapat
mengajukan diversi di tingkat penyidikan dan penuntutan, anak pengguna
narkotika dapat menjalani proses diversi di tingkat peradilan. Namun,
untuk sampai pada tingkat peradilan, anak harus melalui proses
penyidikan dan penuntutan yang mungkin saja memakan waktu yang
cukup lama. Sebagai ilustrasi, anak harus menjalani masa penangkapan dan
penahanan selama maksimal 56 hari di dalam rutan, padahal anak
seharusnya dapat mengikuti proses belajar di sekolah. Selain itu proses
hukum yang terlalu lama akan mengganggu psikologi anak dan
meninggalkan trauma. Negara seharusnya dapat menghindarkan dampak
negatif tersebut kepada anak.
Syarat lainnya untuk mengupayakan diversi adalah bukan merupakan
pengulangan tindak pidana. Yang dimaksud dengan pengulangan tindak
pidana dalam ketentuan ini adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak,
baik sejenis maupun tidak sejenis, termasuk tindak pidana yang
diselesaikan melalui proses diversi.189 Dalam kerangka anak pengguna
narkotika, pengulangan tindak pidana bisa saja terjadi karena kondisi fisik
anak yang ketergantungan terhadap narkotika. Namun, alasan bukan
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan
Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 3.
189 Penjelasan UU No. 11 Tahun 2012, Op. Cit., Pasal 7 ayat (2) huruf b.
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residivis justru menghalangi anak pengguna narkotika untuk mendapatkan
haknya untuk menjalani proses diversi. Ketika diversi tidak dapat
dilakukan, secara tidak langsung, kemungkinan anak untuk mendapatkan
hukuman pidana semakin besar sedangkan hukuman pidana sudah pasti
tidak dapat menyembuhkan anak dari penggunaan narkotika. Negara
seharusnya meninjau ulang syarat diversi yaitu bukan residivis khususnya
bagi anak pengguna narkotika.
Komentar Umum Komite Hak Anak PBB No. 10 mengenai Hak Anak
dalam Sistem Peradilan Pidana Anak mengatakan bahwa diversi
seharusnya tidak terbatas hanya untuk tindak pidana ringan. Ketentuan
ancaman pidana penjara maksimal 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan
tindak pidana seharusnya tidak menghalangi proses diversi karena UU
SPPA sendiri menganut prinsip kepentingan terbaik bagi anak.190 Kedua
ketentuan tersebut menyulitkan proses diversi, terutama bagi tindak
pidana narkotika. Paradigma yang melihat kejahatan narkotika sebagai
salah satu tindak pidana paling serius secara tidak langsung merugikan
kepentingan anak pengguna narkotika.
2. Diversi untuk tindak pidana tanpa korban
UU SPPA mengatakan bahwa kesepakatan diversi harus dengan
persetujuan korban dan/atau keluarga korban kecuali untuk: tindak
pidana tanpa korban; tindak pidana berupa pelanggaran; tindak pidana
ringan; atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum
provinsi (UMP) setempat.191 Anak pengguna narkotika termasuk dalam
kategori tindak pidana tanpa korban. Walaupun tidak dapat dipungkiri
bahwa kondisi ketergantungan narkotika seseorang bisa saja – tetapi tidak
selalu – mendorongnya melakukan tindak pidana lainnya seperti
pencurian. Tindak pidana yang umumnya dilakukan adalah tindak pidana
ringan yang juga termasuk ke dalam proses diversi untuk tindak pidana
tanpa korban.
Menurut UU SPPA, proses diversi untuk tindak pidana tanpa korban
hanya dapat dilakukan oleh penyidik pada tingkat penyidikan dengan
melibatkan pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan

Institute for Criminal Justice Reform, “Selamat Datang Tindak Pidana Diversi”,
sumber:http://icjr.or.id/selamat-datang-tindak-pidana-diversi/, diakses pada 20 Mei 2016.
191 UU No. 11 Tahun 2012, Op. Cit., Pasal 9 ayat (2) huruf c.
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serta tokoh masyarakat.192 Pertanyaannya adalah bagaimana jika penyidik
tidak mengupayakan diversi sementara kasus sudah bergulir ke tahap
penuntutan ataupun persidangan? Kekosongan ketentuan dalam UU
SPPA kemudian diisi oleh PP 65/2015 yang menyebutkan bahwa proses
diversi untuk tindak pidana tanpa korban dapat dilakukan pada tahap
penuntutan oleh jaksa dan di tahap pengadilan oleh hakim.
Secara teori, karena kesepakatan diversi untuk anak pengguna
narkotika tidak membutuhkan persetujuan korban, proses diversi
seharusnya akan berjalan lebih mudah. Namun, hal ini tidak terjadi pada
S, seorang anak perempuan berusia 16 tahun yang tertangkap
menyimpan narkotika jenis ganja untuk penggunaan pribadi. S
ditangkap di daerah Jakarta Selatan pada bulan Maret 2016. Diversi
tidak dapat dilakukan di tingkat penyidikan dan penuntutan karena
didasarkan pada ketentuan dalam UU SPPA. Tindak pidana yang
disangkakan pada S adalah penguasaan dan penggunaan narkotika.
Penguasaan atas narkotika diancam dengan pidana penjara maksimal 12
tahun sehingga S tidak bisa menjalani proses diversi. Pada tingkat
peradilan, hakim mengabulkan proses diversi dan menjadi fasilitator
dalam diversi tersebut. Karena tindak pidana penggunaan narkotika
merupakan tindak pidana tanpa korban, hakim lalu memerintahkan
jaksa untuk menghadirkan penyidik yang melakukan penangkapan
terhadap S. Namun, proses diversi S gagal karena argumentasi dari
penyidik dan penuntut umum yang menginginkan efek jera terhadap S.
Hakim pada saat itu “hanya” berperan sebagai mediator, tanpa melihat
lebih dalam kepentingan terbaik untuk S, sebagaimana peran yang
seharusnya dijalani oleh hakim sebagai penegak hukum.
Dari kasus ini terlihat bahwa penegak hukum masih memiliki paradigma
punitif untuk anak yang melakukan tindak pidana narkotika. Paradigma
yang punitif di antara penegak hukum akan menghalangi kelancaran
proses diversi, yang mana hal ini bertentangan dengan UU SPPA yang
menyebutkan bahwa proses diversi harus memperhatikan
kesejahteraan anak dan penghindaran pembalasan.
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Ibid., Pasal 10 ayat (1).
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3. Diversi untuk tindak pidana dengan korban
Jika penggunaan narkotika diikuti dengan tindak pidana lainnya yang
menimbulkan korban dengan nilai kerugian yang cukup besar, anak
pengguna narkotika akan menempuh proses diversi untuk tindak pidana
dengan korban. Yang membedakan proses ini dengan diversi tanpa
korban adalah pihak-pihak yang terlibat dalam proses diversi dan hasil
kesepakatan diversi. Korban dan/atau keluarga korban akan terlibat
dalam proses diversi dan kesepakatan diversi akan sangat bergantung
pada persetujuan korban dan/atau keluarga korban.193
4. Hasil kesepakatan diversi
Hasil keputusan diversi berlaku final dan mengikat para pihak. Jika diversi
menemui kesepakatan, ketua pengadilan negeri/penuntut/penyidikbergantung pada tingkat pemeriksaan ketika diversi dilakukan-akan
mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa kasus tersebut telah
selesai. Bentuk kesepakatan diversi untuk tindak pidana tanpa korban
adalah sebagai berikut:194
a.
b.
c.
d.

Pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
Rehabilitasi medis dan psikososial;
Penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga
pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
e. Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.
Dalam ketentuan tersebut terlihat bahwa kebutuhan anak pengguna
narkotika sudah cukup terakomodir dengan dimungkinkannya seorang
anak pengguna narkotika untuk mendapatkan rehabilitasi medis sebagai
bentuk diversi. Dengan tetap mengedepankan prinsip pemidanaan dan
pengekangan kebebasan sebagai upaya terakhir, anak pengguna narkotika
seharusnya mendapatkan hasil kesepakatan diversi yang mengakomodir
kebutuhannya baik itu berupa rehabilitasi ataupun dikembalikan ke orang
tua. Kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama
untuk menentukan hasil kesepakatan diversi.
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Sedangkan hasil kesepakatan diversi untuk tindak pidana dengan korban
adalah:195
1. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
2. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
3. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga
pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
4. Pelayanan masyarakat.
Dalam ketentuan tersebut di atas terlihat bahwa terdapat 2 (dua)
perbedaan di antara kedua bentuk diversi. Perbedaan pertama
adalah pada diversi untuk tindak pidana dengan korban,
penggantian kerugian tidak diwajibkan seperti yang diatur pada
ketentuan diversi tanpa korban. Menurut hemat penulis, tampaknya
karena nilai kerugian pada diversi tanpa korban tidak melebihi UMP
setempat, maka anak yang melakukan tindak pidana wajib untuk
mengganti kerugian. Sedangkan untuk diversi dengan korban, dapat
diasumsikan bahwa nilai kerugian korban melebihi UMP setempat
sehingga tidak wajib untuk mengganti kerugian. Perbedaan kedua
adalah tidak adanya pilihan rehabilitasi medis dan psikososial
untuk diversi dengan korban. Tidak jelas alasan yang mendasari
perbedaan ini, namun ketentuan ini jelas merugikan anak pengguna
narkotika. Jika, misalnya, anak pengguna narkotika mencuri karena
membutuhkan uang untuk membeli narkotika dalam kondisi
ketergantungan, anak tersebut tetap membutuhkan rehabilitasi medis
dan/atau rehabilitasi psikososial. Ketiadaan hasil kesepakatan diversi yaitu
rehabilitasi menjadi kritik besar dalam kerangka pembahasan anak
pengguna narkotika. Ketentuan ini seharusnya diperbaiki sehingga lebih
mengakomodir kepentingan anak pengguna narkotika.
Proses diversi harus melibatkan partisipasi anak. UU SPPA maupun
peraturan turunannya tidak menegaskan keterlibatan anak dalam proses
diversi. Anak seharusnya berhak untuk menyatakan pendapatnya selama
proses diversi berlangsung termasuk menentukan tindakan yang tepat
bagi dirinya. Hal ini merupakan bagian dari kewajiban untuk menghargai
pendapat anak dan mengutamakan kepentingan anak. Hal penting lainnya
adalah bahwa apapun keputusan diversi, keputusan tersebut harus
dengan persetujuan anak dan tanpa paksaan. Namun, ketentuan ini hanya
195

Ibid., Pasal 11.
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disebutkan untuk penanganan anak di bawah 12 tahun yang melakukan
tindak pidana.196
Pemidanaan dan Alternatif Pemidanaan
Menurut UU SPPA, anak dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan.
Berikut adalah jenis pidana pokok dan tindakan:
Pidana

Tindakan

Pidana Pokok

Pengambalian
tua/wali

kepada

orang

Pidana peringatan

Penyerahan kepada seseorang

Pidana dengan syarat:
1. Pembinaan di luar lembaga Perawatan di rumah sakit jiwa
2. Pelayanan masyarakat
3. Pengawasan
Pelatihan kerja
Perawatan di LPKS

Pembinaan dalam lembaga

Kewajiban mengikuti pendidikan
formal dan/atau pelatihan yang
diadakan oleh pemerintah atau
badan swasta

Penjara

Pencabutan
mengemudi

Pidana Tambahan

Perbaikan akibat tindak pidana

Perampasan keuntungan yang
diperoleh dari tindak pidana
Pemenuhan kewajiban adat
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PP No. 65 Tahun 2015, Op. Cit., Pasal 71 huruf b.

surat

izin

Anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan.197
Menurut UU SPPA, yang menjadi dasar hakim untuk menjatuhkan pidana
atau mengenakan tindakan didasarkan pada ringannya perbuatan, keadaan
pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana atau yang
terjadi kemudian.198 Sedangkan pidana denda dapat diganti dengan
pelatihan kerja. Pidana pembatasan kebebasan dan pidana penjara hanya
dapat dijatuhkan sebagai upaya terakhir dan paling lama dijatuhkan ½ dari
maksimum pidana penjara dewasa. Tindak pidana yang diancam dengan
pidana penjara minimum tidak berlaku bagi anak. Anak bukan berarti
harus dijatuhkan dengan pidana penjara setengah dari ancaman pidana
minimum seperti misalnya pada Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika.
Ancaman pidana minimum pada Pasal 111 ayat (1) adalah 4 (empat) tahun
pidana penjara. Setengah dari 4 (empat) tahun adalah 2 (dua) tahun.
Ketentuan mandatory untuk menjatuhkan pidana minimum pada pelaku
tindak pidana narkotika tidak berlaku bagi anak seperti yang diatur pada
Pasal 79 ayat (3) UU SPPA. Sedangkan pidana mati dan pidana penjara
seumur hidup juga tidak boleh dijatuhkan kepada anak. Pidana penjara
bagi anak paling lama 10 tahun.
Salah satu jenis pidana pokok adalah pidana dengan syarat yaitu
pembinaan di luar lembaga.199 Pidana dengan syarat adalah pidana penjara
hanya dapat dijatuhkan apabila anak tidak melakukan tindak pidana selama
menjalani masa pidana dengan syarat. Salah satu bentuk pemidanaan di
luar lembaga adalah mengikuti terapi penyalahgunaan narkotika.200
Bentuk pemidanaan ini merupakan salah satu bentuk alternatif
pemidanaan yang dapat mengakomodir kebutuhan anak pengguna
narkotika. Namun, pidana di luar lembaga bukan merupakan bentuk
pemidanaan yang berdiri sendiri, ia harus disertai dengan syarat pidana
penjara sehingga jika anak melakukan tindak pidana, apapun itu, ia harus
keluar dari panti rehabilitasi dan menjalani pidana penjara. Ketentuan ini
merugikan bagi anak karena hak atas kesehatan anak pengguna narkotika
seharusnya menjadi perhatian utama.
Bentuk alternatif pemidanaan, selain pidana penjara, tidak diatur dengan
cukup jelas dalam UU SPPA. UU SPPA mengamanatkan 2 (dua) peraturan
pemerintah untuk mengatur lebih lanjut tata cara pelaksanaan pidana dan
UU No. 11 Tahun 2012, Op. Cit., Pasal 69 ayat (2).
Ibid., Pasal 70.
199 Ibid., Pasal 71 ayat (2) huruf b nomor 1.
200 Ibid., Pasal 75 ayat (1) huruf c.
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tindakan. Namun, sampai dengan bulan Mei 2016 kedua peraturan
pemerintah yang dimaksud belum juga dibentuk. Kekosongan hukum ini
dapat berakibat pada ketidakjelasan informasi pelaksanaan pidana dan
tindakan terhadap anak, yang akan merugikan pemenuhan hak anak
Catatan Kriminal
Ketentuan mengenai catatan kriminal tidak diatur dalam UU SPPA namun
disebutkan dalam Komentar Umum Komite Hak Anak PBB tentang
Peradilan Pidana Anak. Pada penjelasan ketentuan mengenai diversi dalam
UU SPPA disebutkan bahwa yang termasuk dalam pengulangan tindak
pidana adalah tindak pidana sejenis ataupun tidak sejenis termasuk tindak
pidana yang diselesaikan melalui proses diversi. Secara implisit, ketentuan
ini mengatakan bahwa hasil diversi akan menjadi catatan kriminal bagi
anak begitu pula jika anak dikenai pidana pokok ataupun tindakan. Dengan
kata lain, diversi yang bertujuan untuk menghindarkan anak dari stigma
dan pelabelan justru membebani anak dengan adanya catatan kriminal.
Selain itu, anak yang kembali menggunakan narkotika tidak bisa
dilihat semata-mata hanya sebagai residivis karena ada
permasalahan kesehatan pada isu narkotika. Hak atas
kesehatan anak pengguna narkotika seharusnya tetap
diakomodir sebanyak apa pun anak tersebut kembali
menggunakan narkotika.
Ada 2 (dua) hal penting mengenai catatan kriminal anak yang harus
diakomodir dalam peraturan. Pertama, jangka waktu catatan
kriminal dan yang, kedua, adalah akses informasi terhadap
catatan kriminal anak. Di beberapa negara, seperti Prancis dan
Irlandia201, catatan kriminal anak dapat dihapus jika anak telah mencapai
usia 18 tahun. Indonesia seharusnya menerapkan aturan yang sama agar
tindak pidana yang dilakukan ketika seseorang berusia di bawah 18 tahun
tidak menimbulkan stigma ataupun kesulitan ketika ia dewasa. Khususnya
bagi anak pengguna narkotika, yang rentan akan pengaruh lingkungan
sekitarnya. Catatan kriminal akan mempersulit seseorang ketika melamar
pekerjaan, bepergian ke luar negeri ataupun melanjutkan studi ke jenjang
yang lebih tinggi.

Irish Penal Reform Trust, “Spent Convictions Scheme for Offences Commited Aged
Under 18”, sumber:http://www.iprt.ie/contents/2335, diakses pada 25 Mei 2016.
201
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Yang kedua adalah akses informasi terhadap catatan kriminal anak harus
sangat terbatas dan diatur dengan jelas siapa saja pihak yang berhak
mengakses catatan kriminal maupun menyimpan catatan kriminal anak.
Prosedur untuk mendapatkan catatan kriminal anak sebaiknya juga diatur
secara rinci agar tidak menimbulkan perbedaan tafsir. Akses terhadap
catatan kriminal anak juga penting untuk menghindari stigma dan
diskriminasi terhadap anak yang melakukan tindak pidana.
Penanganan Anak Usia Di Bawah 12 Tahun
Penanganan anak usia di bawah 12 tahun dibedakan karena usia minimum
pertanggungjawaban pidana anak yang diatur dalam UU SPPA adalah 12
tahun. Anak di bawah 12 tahun yang melakukan tindak pidana hanya dapat
dikenai tindakan berupa pengembalian kepada orang tua/wali atau
pengikutsertaan dalam program pendidikan, pembinaan dan
pembimbingan di instansi pemerintah. Program pendidikan, pembinaan
dan pembimbingan yang dimaksud dalam ketentuan tersebut termasuk
rehabilitasi sosial dan psikososial.202 Ketentuan ini seharusnya dapat
mengakomodir kebutuhan anak pengguna narkotika. Tidak diatur lebih
jelas mengenai teknis pelaksanaan tindakan yang dikenakan untuk anak
yang berusia di bawah 12 tahun. UU SPPA mengamanatkan peraturan
pemerintah untuk mengatur teknis pelaksanaan tindakan, namun, hingga
saat ini peraturan pemerintah tersebut belum terbit, sama halnya dengan
peraturan pemerintah mengenai tata cara pelaksanaan pidana anak.
Berdasarkan informasi dari situs resmi Kementerian Hukum dan HAM,
status rancangan PP tersebut adalah tidak selesai.203
Hak atas Peradilan yang Jujur dan Bebas Dari Segala Bentuk
Kekerasan atau Perlakuan Buruk Lainnya
Anak juga mempunyai hak atas peradilan yang jujur dan bebas dari segala
bentuk kekerasan atau perlakuan buruk lainnya layaknya orang dewasa.
Beberapa jenis hak yang berlaku khusus bagi anak diantaranya adalah:

Penjelasan UU No. 11 Tahun 2012, Op. Cit., Pasal 21.
Dalam situs resmi Kementerian Hukum dan HAM, status rancangan peraturan
pemerintah tentang peraturan pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak tidak selesai. Lihat http://peraturan.go.id/rancangan-peraturanpemerintah-tentang-peraturan-pelaksanaan-undang-undang-nomor11-tahun-2012tentang-sistem-peradilan-pidana-anak.html, diakses pada tanggal 17 Maret 2016.
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1. Mendapat bantuan hukum. Anak, dalam semua proses
peradilan pidana, wajib mendapat bantuan hukum.204 Akses
terhadap bantuan hukum yang berkualitas akan membantu
memastikan anak menjalani peradilan yang jujur dan
mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Akses terhadap
bantuan hukum juga akan memudahkan anak pengguna narkotika
untuk mendapat putusan yang mengakomodir kepentingannya
misalnya dengan merujuk anak ke dalam lembaga rehabilitasi.
2. Putusan tanpa penundaan.205 Proses peradilan pidana anak
harus dilakukan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.
Kepentingan anak haruslah diutamakan. Akses ke pendidikan,
waktu bermain dan rekreasi seharusnya tidak terhalang dengan
adanya proses peradilan pidana.
Sedangkan hak lainnya sama seperti hak orang dewasa seperti: asas
praduga tak bersalah, non retroaktif, bebas dari segala bentuk penyiksaan
dan penghukuman yang tidak manusiawi, bebas dari pemaksaan untuk
mengaku bersalah, menghadirkan dan memeriksa saksi-saksi, mengajukan
banding, dan seterusnya.206
Upaya Paksa
Upaya paksa yang bersifat mengekang kebebasan anak haruslah dijadikan
upaya paling akhir. Upaya paksa yang dijelaskan pada subbab ini akan
menerangkan mengenai tata cara upaya paksa terhadap anak jika terpaksa
harus dilakukan.
Penangkapan terhadap anak, layaknya orang dewasa, dilakukan paling
lama 1x24 jam. Anak harus ditempatkan di dalam ruang pelayanan khusus
anak. Jika tidak terdapat ruang khusus anak, maka anak ditempatkan di
Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Khusus untuk
tindak pidana narkotika, UU Narkotika mengatur jangka waktu
maksimal penangkapan adalah 3x24 jam dan dapat
diperpanjang selama 3x24 jam. Total maksimal jangka waktu
penangkapan adalah 6x24 jam atau 6 (enam) hari.207 Sayangnya,
ketentuan khusus ini juga berlaku untuk anak yang disangka
Penjelasan UU No. 11 Tahun 2012, Op. Cit., Pasal 23 ayat (1).
Konvensi Hak Anak, Pasal 40 Paragraf 2 (iii).
206 Ibid., Pasal 40.
207 UU No. 35 Tahun 2009, Op. Cit., Pasal 90 ayat (1).
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melakukan tindak pidana narkotika. Prinsip yang digunakan dalam
penangkapan anak, untuk tindak pidana apapun, seharusnya dilaksanakan
untuk waktu yang sesingkat-singkatnya. Dengan demikian, dapat
disimpulkan bahwa Pasal 90 ayat (1) UU Narkotika tersebut tidaklah
sejalan dengan perlindungan hak anak.
UU SPPA hanya mendeskripsikan prosedur dan tata cara
penangkapan anak dengan “penangkapan anak wajib dilakukan
secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai
dengan umurnya.”208 Tidak terdapat tambahan penjelasan,
misalnya, mengenai surat penangkapan, tembusan surat
penangkapan kepada orang tua/wali, atau pendampingan
ketika anak ditangkap, dan sebagainya sehingga dapat
diasumsikan ketentuan penangkapan anak disamakan dengan
ketentuan penangkapan orang dewasa. UU SPPA sama sekali
tidak mengatur secara terperinci mengenai tata cara
penangkapan anak.Lebih lanjut, UU SPPA juga tidak
mengamanatkan peraturan turunan apapun mengenai hal ini.
Kekosongan hukum ini dapat berpotensi pada pelanggaran hak
anak.
Terkait dengan penahanan, pada dasarnya anak tidak boleh
ditahan sesuai dengan prinsip pembatasan kebebasan sebagai
upaya terakhir. Penahanan terhadap anak tidak boleh
dilakukan jika anak memperoleh jaminan dari orang tua/wali
dan/atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri,
menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak
mengulangi tindak pidana.209 Namun, aturan mengenai
penahanan anak memiliki pengecualian. Penahanan dapat
dilakukan terhadap anak yang telah berumur 14 tahun atau
lebih dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman
pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.210 Dengan kata lain, anak
pengguna narkotika dan berusia minimal 14 tahun terancam untuk
ditahan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, walaupun penggunaan
narkotika diancam dengan pidana penjara maksimal 4 (empat) tahun, pada
praktiknya pasal yang disangkakan terhadap tersangka tindak pidana
narkotika sangat jarang hanya pasal tunggal. Pasal 127 memang diancam
UU No. 11 Tahun 2012, Op. Cit., Pasal 30 ayat (4).
Ibid., Pasal 32 ayat (1).
210 Ibid., Pasal 32 ayat (2).
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pidana dibawah 7 (tujuh) tahun yaitu 4 (empat), namun Pasal 127 selalu
disertakan dengan pasal lainnya sehingga ancaman pidana melebihi 7
(tujuh) tahun. Ketentuan ini berpotensi besar merugikan anak pengguna
narkotika.
Selain itu, UU SPPA mengatakan bahwa alasan penahanan anak harus
disertakan dalam surat perintah penahanan. Ketentuan ini seharusnya
digunakan sebagai upaya transparansi dan mencegah tindakan yang
sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Sama seperti
penangkapan, tidak ada ketentuan lebih lanjut mengenai penahanan dan
tidak ada amanat peraturan turunan mengenai penahanan. Berikut adalah
jangka waktu penahanan.
Tahap

Penahanan

Perpanjangan
Penahanan

Total

7 hari

Jaksa Penuntut
Umum

8 hari

15
hari

Jaksa
Penuntutan Penuntut
Umum

5 hari

Ketua
Pengadilan
Negeri

5 hari

10
hari

Pengadilan
Negeri

Hakim yang
memeriksa

10 hari

Ketua
Pengadilan
Negeri

15
hari

25
hari

Pengadilan
Tinggi

Hakim yang
memeriksa

10 hari

Ketua
Pengadilan
Tinggi

15
hari

25
hari

Mahkamah
Agung

Hakim
Agung yang
memeriksa

15 hari

Ketua
Mahkamah
Agung

20
hari

35
hari

Penyidikan

Kepolisian

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat, jika anak pengguna narkotika
tidak dapat melalui proses diversi ditingkat penyidikan dan penuntutan,
jangka waktu maksimal penahanan yang akan ia jalani adalah 25 hari
ditambah dengan 6 (enam) hari masa penangkapan. Jika sampai harus
mengikuti proses persidangan, total maksimal penahanan adalah 50 hari
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ditambah dengan 6 (enam) hari masa penangkapan. Dengan masa
penahanan yang cukup lama, penahanan terhadap anak harus
sangat dihindari. Prinsip perampasan kemerdekaan sebagai upaya
paling akhir harus diimplementasikan dengan teramat hati-hati oleh
penegak hukum.
Bentuk upaya paksa lainnya adalah penggeledahan, pemeriksaan surat dan
penyitaan. Tidak ada pasal yang secara khusus mengatur mengenai
penggeledahan dan pemeriksaan surat sehingga tidak diketahui prosedur
ketika melakukan penggeledahan seorang anak ataupun pemeriksaan
surat. Sedangkan untuk upaya paksa berupa penyitaan, UU SPPA hanya
mengatur mengenai penyitaan barang bukti melalui penetapan
pengadilan.211 Tidak ada ketentuan lain mengenai penyitaan. Ini adalah
suatu bentuk kekosongan hukum yang rawan diselewengkan oleh
penegak hukum.
Hak atas Informasi
Anak pengguna narkotika yang sedang berhadapan dengan hukum berhak
untuk mendapatkan informasi mengenai dakwaan dan ancaman hukuman
yang dituduhkan dan informasi tentang proses persidangan pidana yang
akan dihadapi. Informasi tersebut seharusnya diberikan oleh aparat
penegak hukum, pembimbing, maupun dari penasihat hukum. Namun,
UU SPPA tidak menyebutkan sama sekali mengenai hak atas informasi
bagi anak pelaku tindak pidana. UU SPPA hanya memberikan hak atas
informasi kepada anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang
menjadi saksi dalam proses pemeriksaan. Informasi yang dimaksud adalah
informasi perkembangan perkara. Sedangkan untuk anak pelaku tindak
pidana tidak diberikan jaminan apapun mengenai hak atas informasi
selama menjalani proses hukum. Ketiadaan ketentuan dan ketiadaan
jaminan hak anak akan berpotensi melanggar hak anak khususnya hak atas
informasi.
Penegak Hukum yang Kompeten
Penegak hukum yang kompeten merupakan salah satu faktor penting
untuk tetap menjaga semangat pembentukan UU SPPA: keadilan
restoratif. Penegak hukum adalah garda terdepan pelaksanaan UU SPPA.
211

Ibid., Pasal 36.
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Jika penegak hukum belum memiliki perspektif mengenai keadilan
restoratif yang baik dalam melihat tindak pidana yang dilakukan anak,
keadilan restoratif akan sulit dicapai. Dalam UU SPPA, penegak hukum
yang bertugas menangani kasus anak harus dengan kriteria yaitu sebagai
berikut:
1. Telah berpengalaman sebagai penyidik/penuntut/hakim;
2. Memiliki minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah
anak;
3. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.
Jika tidak terdapat penegak hukum dengan kriteria tersebut di atas,
kewenangan untuk melakukan proses hukum pada anak dilakukan oleh
penegak hukum biasa. Namun, sangat disayangkan, Peraturan Presiden
yang diamanatkan oleh UU SPPA sejak tahun 2012 untuk membuat
peraturan mengenai pendidikan dan pelatihan bagi penegak hukum, baru
terbit pada tanggal 3 Desember 2014, hampir 3 (tiga) tahun setelah UU
SPPA dibentuk.
Dalam konteks anak pengguna narkotika, penyidik memiliki wewenang
untuk mengajukan permohonan untuk melakukan asesmen terhadap
anak.212 Permohonan tersebut diajukan kepada Badan Narkotika
Nasional (BNN) yang kemudian akan menunjuk Tim Asesmen Terpadu
(TAT) untuk melakukan asesmen mengenai penggunaan narkotika
anak.213 Asesmen bisa dilakukan pada tiap tahapan pemeriksaan, namun
hanya penyidik yang memiliki wewenang untuk mengajukan permohonan
TAT. Hal ini akan sulit terlaksana jika penyidik kurang memahami isu
narkotika dan peraturan terkait narkotika. Di sisi lain, tersangka dan/atau
keluarga tersangka harus secara aktif untuk meminta penyidik
mengajukan permohonan TAT. Oleh karena itu, keberadaan penyidik
yang kompeten dalam isu anak sekaligus isu narkotika sangatlah penting
dalam memastikan keadilan restoratif bagi anak pengguna narkotika dapat
tercapai.

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri
Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkotika
Nasional Republik Indonesia Tahun 2014, Pasal 9 ayat (2) huruf a.
213 Ibid., Pasal 8 ayat (1).
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Selain penegak hukum memiliki pemahaman yang baik mengenai keadilan
restoratif, penegak hukum juga harus paham mengenai penggunaan
narkotika. Penggunaan narkotika seharusnya dilihat dari perspektif
kesehatan bukan pelanggaran hukum. Penegak hukum yang tidak sensitif
dengan hal ini hanya akan melihat anak pengguna narkotika dengan
menggunakan kacamata yang punitif dan tidak melihat adanya kebutuhan
rehabilitasi medis atau rehabilitasi psikososial ataupun faktor kerentanan
anak pada isu narkotika.
Selain penyidik, penuntut dan hakim, aktor penting lainnya dalam sistem
peradilan anak adalah pembimbing kemasyarakatan (PK), pekerja sosial
profesional, tenaga kesejahteraan sosial dan advokat atau pendamping
hukum. Pembimbing Kemasyarakatan memiliki peran yang sangat besar
dalam sistem peradilan anak yaitu sebagai berikut:
1. Melakukan penelitian kemasyarakatan yang akan dijadikan dasar
pada tiap tahapan proses pemeriksaan.
2. Setelah suatu tindak pidana diadukan, penyidik wajib meminta
pertimbangan atau saran dari PK.
3. Mendampingi anak pada tiap tahap pemeriksaan.
4. Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian
kemasyarakatan yang dibuat oleh PK sebelum menjatuhkan
putusan. Laporan penelitian kemasyarakatan tersebut harus
tertera di dalam putusan, jika tidak maka putusan batal demi
hukum.
5. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan ataupun
hasil kesepakatan diversi.
6. Jika penyidik/penuntut/hakim tidak mengupayakan diversi,
padahal syarat diversi sudah terpenuhi, PK dapat memintakan
proses diversi.214
Dengan kewenangan PK yang begitu besar, terdapat potensi pemenuhan
hak anak dalam konteks penegakan hukum yang lebih baik. Hal ini
dikarenakan PK dapat berperan sebagai pihak ketiga di luar penegak
hukum yang bisa melakukan pengawasan. Tetapi pada saat yang
bersamaan, dengan kewenangan yang begitu besar, penyalahgunaan
kekuasaan juga rentan terjadi. Pemerintah harus membuat mekanisme
pengawasan yang baik untuk menjaga akuntabilitas PK. Selain itu, jika
214

PP No. 65 Tahun 2015, Op. Cit., Pasal 4.
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kinerja PK berada di bawah standar yang telah ditetapkan undang-undang
atau dengan kinerja PK yang biasa-biasa saja, proses penegakan hukum
yang adil terhadap anak akan sulit tercapai. Sama halnya dengan penyidik,
diperlukan PK yang kompeten dalam isu anak dan isu narkotika guna
melindungi hak anak.
Gambaran umum tugas dari pekerja sosial profesional, yang selanjutnya
akan disebut dengan pekerja sosial, dan tenaga kesejahteraan sosial
menurut UU SPPA adalah seseorang yang melakukan pendampingan
sosial, advokasi sosial, membantu proses pemulihan anak, membuat
laporan, memberikan pertimbangan kepada aparat penegak hukum untuk
penanganan proses rehabilitasi sosial anak.215 Kehadiran pekerja sosial
dan tenaga kesejahteraan sosial seharusnya dapat mendorong penegak
hukum untuk memberikan penghukuman yang bersifat rehabilitatif
daripada punitif sehingga anak pengguna narkotika tidak semata-mata
dilihat sebagai anak yang melakukan tindak pidana kejahatan paling serius.
Perlakuan terhadap Anak di dalam Penjara dan Tahanan
Satu-satunya undang-undang yang mengatur mengenai perlakuan
narapidana di dalam penjara hanya Undang-Undang No. 12 Tahun 1995
tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan) yang sudah berusia lebih
dari 20 tahun dan belum diperbaharui. Sedangkan pengaturan mengenai
perlakuan tersangka/terdakwa di dalam tahanan tidak diatur secara
khusus dalam sebuah peraturan namun tersebar di dalam beberapa
peraturan. Dalam hal anak harus dipenjara atau ditahan, tidak ada
peraturan khusus yang mengatur mengenai standar perlakuan anak di
dalam penjara/tahanan.
1. Hak atas Kesehatan Anak di Penjara dan Tahanan
Hak atas kesehatan anak pengguna narkotika juga harus menjadi salah
satu perhatian utama selama anak berada di penjara/tahanan.
Perlindungan kesehatan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum
dijamin dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 25 Tahun 2014 tentang
Upaya Kesehatan Anak (Permenkes 25/2014).216

UU No. 11 Tahun 2012, Op. Cit., Pasal 68.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan
Anak, Pasal 35 ayat (2) huruf b.
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a. Hak atas Kesehatan Anak di Penjara
Terkait dengan hak atas kesehatan anak di penjara, baik UU
Pemasyarakatan maupun peraturan turunannya tidak mengatur secara
komprehensif mengenai aspek perawatan anak terutama bagi anak
pengguna narkotika. Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 tentang
Kesehatan Jiwa (UU Kesehatan Jiwa) mengatakan bahwa upaya promotif
kesehatan jiwa juga harus dilakukan di lembaga pemasyarakatan (lapas)
dan rumah tahanan (rutan). Salah satu bentuk upaya promotif tersebut
adalah dengan memberikan akses rehabilitasi bagi narapidana yang
membutuhkan.217
Rencana Aksi Nasional (RAN) Penanggulangan HIV dan Penyalahgunaan
Narkotika Tahun 2010-2014 di lingkungan lembaga pemasyarakatan
menyebutkan beberapa intervensi atau layanan yang disediakan bagi
narapidana pengguna narkotika di antaranya adalah:
1) Penyediaan jarum suntik steril
2) Program Terapi Rumatan Metadon (PTRM) di dalam lapas
3) Kelompok dukungan sebaya
4) Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE)
5) Detoksifikasi
6) Pelayanan kondisi darurat
7) Gangguan diagnosis ganda
8) Rawat inap
9) Rawat jalan, pencegahan relapse dan pelayanan pasca perawatan
Layanan tersebut di atas terlihat cukup komprehensif bagi narapidana
pengguna narkotika. Walaupun tidak secara spesifik menyebutkan
layanan untuk anak pengguna narkotika, lapas anak juga menjadi target
program penanggulangan penyalahgunaan narkotika. Namun, seharusnya
layanan bagi anak pengguna narkotika berbeda dari orang dewasa karena
adanya perbedaan kebutuhan seperti, misalnya, pendampingan oleh
psikolog ketika mengakses layanan kesehatan.218

Penjelasan UU No. 18 Tahun 2014, Op. Cit., Pasal 8 ayat (9) huruf c.
Keputusan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor: PAS-14.OT.02.02 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan
Pemasyarakatan, hal. 177.
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Pada tahun 2014, Ditjen PAS mengeluarkan Standar Pelayanan
Pemasyarakatan yang secara tidak langsung menunjukkan perkembangan
dari RAN Ditjen Pas tersebut di atas. Standar Pelayanan Pemasyarakatan
tersebut mengatur salah satunya adalah mengenai prosedur untuk
mendapatkan layanan kesehatan bagi narapidana.219 Layanan kesehatan
khusus untuk narapidana pengguna narkotika tersedia dalam 2 (dua)
bentuk yaitu pemberian metadon dan rehabilitasi sosial. Akses narapidana
terhadap metadon dapat diperoleh melalui Tim Metadon yang dibentuk
oleh Kepala Lapas. Narapidana akan menjalani proses rehabilitasi medis
tersebut di dalam lapas. Sedangkan untuk rehabilitasi sosial bisa dilakukan
di dalam lapas maupun di luar lapas. Syarat untuk mendapatkan
rehabilitasi sosial di luar lapas adalah: 1) narapidana merupakan pengguna
narkotika murni tanpa juncto (Pasal 127 UU Narkotika); dan 2) masa
pidana di atas 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan. Namun, lagi-lagi, kedua
ketentuan ini tidak mengatur layanan kesehatan khusus untuk anak
pengguna narkotika. Layanan kesehatan khusus anak salah satunya adalah
layanan konseling jika anak membutuhkan.220
Kritik besar terhadap layanan kesehatan untuk anak di lembaga
pemasyarakatan adalah, pertama, tidak ada satupun peraturan
yang secara spesifik mengatur mengenai layanan kesehatan
untuk anak pengguna narkotika. Kebutuhan anak pengguna
narkotika tentu saja berbeda dengan narapidana dewasa pengguna
narkotika yang berakibat pada perlunya perbedaan layanan kesehatan.
Ketiadaan peraturan menunjukkan bahwa pemerintah telah abai dengan
kondisi kesehatan anak pengguna narkotika. Kekosongan hukum pada
tataran implementasi juga berakibat pada ketiadaan jaminan layanan
kesehatan bagi anak pengguna narkotika.
Kritik yang kedua adalah Standar Pelayanan Pemasyarakatan
menunjukkan bahwa banyak program penanggulangan
penyalahgunaan
narkotika
belum
terimplementasi
berdasarkan RAN 2010-2014. Hal ini bukan hanya berpotensi pada
tidak terpenuhinya hak atas kesehatan narapidana yang menggunakan
narkotika, tetapi juga secara tidak langsung memperlihatkan bahwa RAN
2010-2014 telah gagal mencapai target yang telah ditetapkan.
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Dalam RAN Ditjen PAS tahun 2015-2019 juga tidak terdapat ketentuan
mengenai layanan kesehatan untuk anak pengguna narkotika. Target baru
pada RAN 2015-2019 adalah adanya target untuk membuat standar
penelitian kemasyarakatan dan standar pendampingan anak dalam proses
peradilan, diversi dan mediasi. Namun, tidak dijelaskan secara lebih rinci
standar yang dimaksud dalam RAN tersebut. Tidak ada perubahan berarti
pada RAN 2015-2019 khususnya pada aspek kesehatan anak di dalam
tahanan/lapas. Ketiadaan target hingga tahun 2019 menunjukkan bahwa
pemerintah tidak melihat urgensi adanya layanan kesehatan bagi anak
pengguna narkotika.
b. Hak atas Kesehatan Anak di Tahanan
Anak juga memiliki hak atas kesehatan selama menjalani masa penahanan
khususnya bagi anak pengguna narkotika. Anak pengguna narkotika perlu
diperiksa kondisinya untuk melihat seberapa besar pengaruh penggunaan
narkotika terhadap fisik dan psikis anak tersebut. Pada akhir tahun 2014,
beberapa kementerian terkait dan aparat penegak hukum bersama BNN
mengeluarkan peraturan bersama yang pada intinya menyatakan bahwa
pengguna narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan
maupun peradilan, dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi.221 BNN
membentuk Tim Asesmen Terpadu (TAT) yang akan menilai secara
medis mengenai ketergantungan seseorang terhadap narkotika. Setelah
asesmen, BNN akan mengeluarkan rekomendasi asesmen yang berisikan
rencana rehabilitasi bagi pengguna narkotika tersebut.
Walaupun proses asesmen dapat dilakukan pada semua tahapan
pemeriksaan, hanya penyidik yang berwenang mengajukan permohonan
asesmen kepada BNN. Sehingga sulit bagi anak pengguna narkotika yang
sedang berada di bawah tahanan jaksa ataupun hakim, untuk
mendapatkan asesmen. Perka BNN No. 11 Tahun 2014 tentang Tata
Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan
Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi
menyatakan bahwa kewenangan untuk menempatkan tersangka atau

Lihat Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik
Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan
Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Tahun 2014.
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terdakwa ke dalam lembaga rehabilitasi berada di tangan penyidik.222 Jadi
jika seorang anak mendapatkan rekomendasi rehabilitasi dari BNN, ia
tidak bisa serta merta ditempatkan di lembaga rehabilitasi kecuali dengan
“seizin” dari penyidik. Ketentuan tersebut di atas menjadi penghalang
pemenuhan hak atas kesehatan anak pengguna narkotika.
2. Hak Anak Lainnya
Berdasarkan UU SPPA dan UU Pemasyarakatan, anak yang sedang
menjalani masa pidana berhak untuk:223
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Mendapat pengurangan masa pidana (remisi)
Memperoleh asimilasi
Memperoleh cuti mengunjungi keluarga
Memperoleh pembebasan bersyarat
Memperoleh cuti menjelang bebas
Memperoleh cuti bersyarat
Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya
Mendapatkan perawatan baik jasmani maupun rohani
Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
Menyampaikan keluhan
Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media
Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum atau orang
lainnya
14. Hal lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Sub bab ini akan berfokus pada hak narapidana anak yang berkaitan
dengan isu penggunaan narkotika.
Terdapat 2 (dua) istilah yang digunakan dalam UU Pemasyarakatan dalam
merujuk anak yang berada dalam pemasyarakatan, yaitu: 1) semua anak
yang menjadi warga binaan di lembaga pemasyarakatan (lapas) disebut
dengan Anak Didik Pemasyarakatan; 2) Anak Pidana yaitu anak yang

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata
Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga
Rehabilitasi, Pasal 19 ayat (1).
223 UU No. 11 Tahun 2012, Op. Cit., Pasal 4 ayat (1).
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berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di lapas anak paling
lama sampai berumur 18 tahun.224
Hak Anak Didik Pemasyarakatan berupa remisi, asimilasi, cuti
mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan
cuti bersyarat memiliki kriteria tertentu seperti, misalnya, remisi dapat
diberikan jika Anak Pidana telah menjalani masa pidana lebih dari 6
(enam) bulan. Untuk tindak pidana narkotika, korupsi, kejahatan terhadap
keamanan negara atau kejahatan hak asasi manusia berat lainnya, hak-hak
narapidana tersebut akan dipersulit dengan syarat-syarat tambahan
seperti misalnya bekerja sama dengan penegak hukum untuk
membongkar perkara tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana
(justice collaborator). Namun, ketentuan tersebut tidak berlaku bagi Anak
Pidana.225 Anak Pidana tidak memerlukan syarat tambahan untuk
mendapatkan haknya.
Kritik terhadap peraturan ini adalah syarat Anak Pidana untuk
mendapatkan haknya sama dengan syarat narapidana dewasa. Syarat
untuk mendapatkan hak sebagai warga binaan banyak yang menggunakan
batas minimal masapidana yang telah dijalani atau masa pidana yang
dijatuhkan. Pada umumnya, masa pidana yang harus dijalani oleh Anak
Pidana cukup singkat sehingga tidak bisa memenuhi persyaratan untuk
mendapatkan hak warga binaan seperti remisi, asimilasi dan lain
sebagainya. Seharusnya persyaratan untuk memperoleh hak
sebagai warga binaan disesuaikan dengan masa pidana anak
yang singkat sehingga anak tetap bisa memperoleh haknya.
Persyaratan perolehan hak yang sulit berpotensi melanggar
hak asasi anak yang berhadapan dengan hukum.
Selain dari hak-hak tersebut di atas, hak anak lainnya yang harus
diperhatikan adalah anak harus diperlakukan secara manusiawi selama
menjalani pidana. Tidak boleh ada penghukuman yang sifatnya
merendahkan harkat dan martabat anak, misalnya dengan menyuruh anak
memijat petugas lapas. Lapas anak juga harus mengakomodir kebutuhan
anak yaitu rekreasi dan kegiatan fisik.226 Anak harus diberikan waktu
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 angka 8.
Lihat Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan
Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
226 UU No. 12 Tahun 1995, Op. Cit., Pasal 3 huruf d.
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untuk bermain dan beraktifitas fisik untuk menjamin tumbuh kembang
anak.
Lapas anak harus terpisah dari lapas untuk dewasa. Ketika anak yang
sedang menjalani masa pidana di dalam lapas menginjak usia 18 tahun,
maka anak secara bertahap harus diperkenalkan dengan lapas dewasa.
Sedangkan mengenai akomodasi anak seperti tempat tidur, kamar mandi,
pencahayaan dan lain sebagainya, tidak ditemukan adanya peraturan
nasional mengenai hal ini. Saat ini, jumlah warga binaan di Indonesia adalah
sebanyak 183.000 orang yang ditempatkan di 477 lapas. Namun, kapasitas
lapas tersebut hanya untuk menampung 118.000, dalam artian, lapas
Indonesia kekurangan kapasitas untuk 65.000 orang.227 Kekurangan
kapasitas akan berimbas pada kualitas akomodasi di lapas yang
memperihatinkan dan tidak manusiawi bagi narapidana terutama bagi
Anak Pidana.
Hak atas Privasi
Hak atas privasi merupakan aspek penting bagi anak yang berhadapan
dengan hukum. Hak atas privasi adalah hak untuk terbebas dari gangguan
yang sewenang-wenang dan melanggar hukum atas privasi seseorang.228
Gangguan atau campur tangan boleh dilakukan jika diatur dalam
peraturan hukum seperti misalnya menyimpan data diri anak yang
berhadapan dengan hukum dalam jangka waktu tertentu. Dalam
kaitannya dengan hak atas privasi anak berhadapan dengan hukum, semua
data diri anak termasuk nama orang tua, sekolah, dan data lain yang bisa
mengidentifikasikan anak, harus dirahasiakan.229 Identitas anak yang
tertera pada media hanya diperbolehkan dengan menggunakan inisial
tanpa gambar.230 Namun, UU SPPA hanya mengatur sifat kerahasiaan
tersebut terkait dengan pemberitaan di media.
Tidak ada ketentuan dalam UU SPPA yang mengatur
mengenai pembatasan akses informasi terhadap dokumenThe Jakarta Post, “Kementerian Memperingatkan Bahaya Kekurangan Kapasitas di
Lapas”, http://www.thejakartapost.com/news/2016/03/28/ministry-warns-dangerousovercapacity-prisons.html, diakses pada 20 Mei 2016.
228 Komite Tinggi HAM PBB, Komentar Umum Nomor16, Hak atas Privasi, Keluarga,
Rumah dan Korespondensi, dan Perlindungan atas Kehormatan dan Reputasi, 8 April 1988,
Paragraf 1.
229 UU No. 11 Tahun 2012, Op. Cit., Pasal 19 ayat (1) dan (2).
230 Ibid., Pasal 61 ayat (2).
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dokumen persidangan. Seharusnya dokumen persidangan hanya dapat
diakses secara terbatas oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki izin.
Persidangan anak ditutup untuk umum untuk menjaga privasi anak namun
ketika pembacaan putusan, sidang terbuka untuk umum dengan
membacakan identitas anak.231 Hal ini bertentangan dengan Komentar
Umum Komite Hak Anak No. 10 tentang Hak Anak dalam Peradilan
Pidana Anak. Komentar Umum tersebut mengatakan bahwa pembacaan
putusan memang dibuka untuk umum namun identitas anak tidak boleh
dibacakan.232
Di Indonesia, putusan untuk kasus anak yang melakukan tindak pidana
juga dapat diakses secara bebas. Akan tetapi, data diri anak yang tertera
di dalam putusan tidak disamarkan. Masyarakat umum dapat dengan
mudah mengetahui data diri anak yang melakukan tindak pidana. Praktik
seperti ini merupakan pelanggaran atas hak asasi anak khususnya hak atas
privasi. Perlindungan atas hak atas privasi anak dapat mencegah timbulnya
stigma sehingga tidak mengganggu proses reintegrasi anak ke masyarakat.
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Ibid., Pasal 54.
Komite Hak Anak, Komentar Umum Nomor 10 (2007), Op. Cit., Paragraf 66.
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PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian tinjauan hukum dan kebijakan Indonesia dalam aspek
kesehatan dan penegakan hukum terkait anak pengguna narkotika yang
telah disampaikan di atas terlihat bahwa Indonesia belum secara khusus
mengatur perlindungan terhadap anak pengguna narkotika dari tiga aspek,
yaitu aspek pencegahan, perawatan dan penegakan hukum. Hukum dan
kebijakan terkait anak pengguna narkotika juga belum sepenuhnya
menjadikan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama.
Pertama, dari aspek pencegahan dan perawatan, Indonesia masih
belum memiliki peraturan dan kebijakan khusus/spesifik bagi
anak pengguna narkotika. Peraturan dan kebijakan di Indonesia
terkait penggunaan narkotika nampaknya masih didesain atau beorientasi
untuk pengguna dewasa saja, sementara ketentuan untuk anak pengguna
narkotika masih terdapat kekosongan hukum. Kekosongan hukum ini
berpotensi melanggar prinsip kepentingan terbaik anak dan hak atas
kesehatan anak pengguna narkotika. Padahal, bagi anak pengguna
narkotika, jaminan akan hak atas kesehatan adalah hal yang sangat
dibutuhkan agar anak dapat terbantukan pulih dari kondisi
ketergantungan terhadap narkotika. Uraian mengenai kekosongan hukum
dalam aspek kesehatan terbagi menjadi dua bagian, yaitu:
Aspek Pencegahan
Walaupun telah ada peraturan yang mengatur pencegahan penggunaan
narkotika sebagaimana diuraikan dalam Bab 2, namun, pendekatan
pencegahan yang digunakan masih belum sesuai dengan standar
internasional. Dalam standar internasional, pendekatan pencegahan harus
selaras dengan penghormatan terhadap martabat dan hak asasi manusia,
menggunakan basis ilmiah, bukti, dan memuat aspek hak atas kesehatan
dengan melibatkan anak.
Pendekatan berbasis bukti yang ramah anak ini dilakukan karena
pendekatan pencegahan bebas narkotika terbukti justru bersifat subjektif,
punitif, dan tidak efektif mencegah penggunaan narkotika. Sementara
itu, Indonesia masih mempertahankan pendekatan bebas
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narkotika (zero tolerance) tanpa diimbangi dengan
penyampaian informasi atas hak atas kesehatan. Pendekatan
zero tolerance terhadap narkotika ini justru seringnya
memunculkan dan melanggengkan stigma dan diskriminasi
terhadap anak pengguna narkotika.
Aspek Perawatan
Kekosongan hukum dalam aspek perawatan dapat dilihat dari
tidak adanya ketentuan mengenai standar usia minimum bagi
anak pengguna narkotika untuk mengakses layanan kesehatan.
Anak dianggap belum kompeten untuk memberikan persetujuan tindakan
medis sehingga, untuk mengakses layanan kesehatan anak harus
mendapatkan persetujuan orang tua terlebih dahulu. Persoalan yang
muncul kemudian adalah kebanyakan anak pengguna narkotika tidak
berani atau belum tentu menceritakan tentang penggunaan narkotikanya
kepada orang tua mereka. Hal ini biasanya disebabkan karena masih
tingginya stigma dan diskriminasi terhadap pengguna narkotika.
Konsekuensinya adalah, anak pengguna narkotika akan terjebak dalam
kondisi ketergantungan terhadap narkotika tanpa adanya dukungan untuk
mendapatkan perawatan.
Selain itu, ketentuan hukum di Indonesia mengenai perawatan bagi anak
pengguna narkotika masih cenderung saling bertentangan. Ada satu
program perawatan yang memperbolehkan anak pengguna narkotika
mengakses layanan kesehatan seperti pada PTRM. Akan tetapi, pada saat
yang bersamaan terdapat peraturan yang tegas melarang anak pengguna
narkotika untuk mengakses metadon. Pertentangan ini menimbulkan
ketidakpastian hukum bagi anak pengguna narkotika dalam mengakses
layanan kesehatan.
Secara umum, program perawatan, seperti rehabilitasi medis
dan harm reduction atau pengurangan dampak buruk di
Indonesia, masih belum mengakomodir kepentingan terbaik
anak pengguna narkotika. Informasi mengenai perawatan juga belum
dapat dijangkau oleh anak pengguna narkotika secara memadai.
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Aspek Penegakan Hukum
Kedua, dari sisi penegakan hukum, Indonesia masih memandang
penggunaan narkotika sebagai sebuah tindak pidana atau
persoalan hukum bukan sebagai persoalan kesehatan. Akibatnya,
anak pengguna narkotika harus menghadapi persoalan hukum sementara
persoalan kesehatannya terabaikan. Meskipun telah terdapat berbagai
macam aturan mengenai anak yang berkonflik dengan hukum, seperti UU
SPPA dan UU perlindungan Anak, namun secara substantif peraturanperaturan yang ada belum sepenuhnya melindungi hak anak pengguna
narkotika yang berkonflik dengan hukum.
Kritik besar terhadap kebijakan narkotika Indonesia yang berdampak
pada anak pengguna narkotika adalah Indonesia “menetapkan” kejahatan
narkotika sebagai kejahatan serius dan masih mengadopsi kriminalisasi
penggunaan narkotika. Dalil kejahatan serius ini dapat ditemukan di
berbagai peraturan sepert UU Narkotika, UU SPPA., dan Permen Hukum
dan HAM 99/2012. Akibat penyebutan kejahatan serius ini, UU SPPA
masih seperti setengah hati menerapkan keadilan restoratif untuk anak
pengguna narkotika. Anak pengguna narkotika belum mendapatkan hak
untuk mengajukan diversi ketika mereka harus tertangkap karena
tuduhan tindak pidana penguasaan atau penggunaan narkotika. Hal ini
menihilkan kesempatan anak untuk mendapatkan perawatan karena anak
harus ditahan dan menjalani proses persidangan. Meskipun dalam hal
ini, Mahkamah Agung telah melakukan upaya progresif untuk
melindungi anak pengguna narkotika dengan mengeluarkan
PERMA 4/2014 yang memperbolehkan anak pengguna
narkotika mengajukan diversi. Ketidakselarasan antara UU
SPPA dan SEMA 4/2014 menjadikan anak pengguna narkotika
sebagai korban ketidakpastian hukum.
Ketidakseriusan negara dalam menerapkan keadilan restoratif
juga dapat dilihat dari ketiadaan pengaturan upaya paksa
khusus bagi anak, terutama anak pengguna narkotika.
Rehabilitasi sebagai salah satu alternatif pemidanaan juga belum diatur
secara jelas. Persoalan lain yang ditemukan adalah tidak ada peraturan
yang mengatur tentang perawatan bagi anak pengguna narkotika yang
berada dalam tahanan atau dalam penjara. Selain itu sistem peradilan
pidana anak juga belum membuka ruang partisipasi anak dalam proses
persidangan dan belum tersedianya jaminan hak atas informasi. Semua
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informasi akan proses persidangan seharusnya disampaikan kepada anak,
agar anak dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapatnya.
B. Rekomendasi
Berdasarkan temuan dan analisis di atas, penyusunan hukum dan
kebijakan Indonesia terkait anak pengguna narkotika harus
didasarkan pada kepentingan terbaik anak, bukti ilmiah, dan
hak asasi manusia, termasuk memberikan ruang partisipasi
bagi anak dalam menyuarakan pendapat dan kebutuhannya.
Pandangan bahwa penggunaan narkotika adalah kejahatan seharusnya
sudah lama Indonesia tinggalkan, sebab penggunaan narkotika sejatinya
adalah persoalan kesehatan/medik. Berikut ini adalah rekomendasi kunci
yang ditujukan kepada pemerintah Indonesia, sehubungan dengan upaya
pemenuhan dan perlindungan hak anak pengguna narkotika:
1. Pemerintah harus mengutamakan pendekatan kesehatan dalam
menangani anak pengguna narkotika. Pendekatan punitif harus
dihindari dengan tujuan untuk melindungi anak pengguna
narkotika. Alternatif kebijakan yang tidak punitif terhadap anak
pengguna narkotika, seperti misalnya dekriminalisasi
penggunaan narkotika atau diversi kepada anak pengguna
narkotika, harus tersedia. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan
untuk merevisi UU Narkotika dan UU SPPA.
2. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa penyusunan
kebijakan pencegahan penggunaan narkotika harus berdasarkan
pada bukti ilmiah, kepentingan terbaik anak pengguna narkotika,
dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pencegahan
yang bersifat punitif harus ditinggalkan agar anak pengguna
narkotika dapat terhindar dari stigma dan diskriminasi.
3. Standar usia minimum anak pengguna narkotika untuk
mengakses layanan kesehatan dengan atau tanpa persetujuan
orang tua belum tersedia dengan jelas. Oleh karenanya,
Pemerintah perlu memperjelas ketentuan ini agar kebutuhan
akan penghormatan terhadap otonomi anak dan perlindungan
anak dari penyalahgunaan narkotika dapat berjalan seimbang.
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4. Standar usia minimum pertanggungjawaban pidana anak yang
berkonflik dengan hukum juga masih terlalu rendah. Semakin
tinggi usia minimum anak, semakin besar kemungkinan seorang
anak terhindar dari dampak buruk pemidanaan. Dengan
demikian, Pemerintah perlu menyesuaikan ketentuan mengenai
standar usia minimum pertanggungjawaban pidana anak.
5. Pemerintah harus menyediakan perawatan khusus untuk anak
pengguna narkotika dengan mempertimbangkan kepentingan
terbaik anak dan hak atas kesehatan anak termasuk layanan
kesehatan di dalam tahanan dan penjara. Perawatan khusus
untuk anak pengguna narkotika juga harus bebas dari
diskriminasi.
6. Pemerintah harus menyiapkan pemberi layanan kesehatan dan
aparat penegak hukum yang kompeten, yang memahami konsep
kepentingan terbaik anak pengguna narkotika, serta selalu
mengedepankan paradigman kesehatan daripada perspektif
penghukuman. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan dan
pengembangan kapasitas pemberi layanan kesehatan dan aparat
penegak hukum.
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