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ABSTRAK 

ANALISIS KRIMINOLOGIS PENYALAHGUNAAN NARKOBA OLEH 

REMAJA DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT 

(studi Kapolsek Belalau Lampung Barat) 

 

Oleh 

WILLY ADMAJAYA 

 

Penyalahgunaan narkoba oleh remaja saat ini menjadi perhatian berbagai kalangan 

yang terus menerus dibicarakan dan dipublikasikan, bahkan telah menjadi perhatian 

seluruh dunia. Penyalahgunaan narkoba yang dilakukan remaja merupakan suatu 

penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum, sangat disayangkan 

apabila remaja telah mengalami  penyalahgunaan narkoba bahkan dapat menjadi 

pecandu. Adapun permasalahan yang menjadi acuan  dalam penulisan skripsi ini 

adalah apakah faktor  penyebab terjadinya kejahatan penyalahgunaan narkoba oleh 

remaja dan bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkoba 

oleh remaja. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengetahui faktor penyebab 

terjadinya kejahatan penyalahgunaan narkoba oleh remaja sekolah  dan upaya 

penanggulangan dalam kejahatan penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja yang 

sudah mulai dewasa.Penelitian ini bersifat penelitian lapangan dimana pengumpulan 

data dilakukan dengan metode wawancara dan kusioner terhadap beberapa pihak 

yang terkait dengan topik penelitian. Selain itu, penulis juga melakukan penelitian 

kepustakaan melalui data-data yang berkaitan dan buku-buku yang berkaitan dengan 

topik penelitian.Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan 

dipaparkan secara deskriptif. 

 

 

 



        Willy Admajaya 
 
Berdasarkan hasil penelitian, dikemukakan sebagai berikut: 1) faktor penyebab 

penyalahgunaan narkoba oleh remaja karena  faktor depresi, coba-coba, lingkungan. 

2) upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan agar remaja tidak terlibat dalam 

penyalahgunaan narkoba antara lain, upaya Pre-Emtif : penanaman nilai moral pada 

diri remaja, upaya preventif: Melakukan pengawasan dan bimbingan secara 

komunikatif yang dilakukan oleh orang tua dan guru, upaya represif: Melakukan 

bimbingan sosial dan konseling perorangan kepada pelaku sehingga pelaku 

mempunyai keinginan yang kuat untuk sembuh, memberikan arahan berupa ceramah 

keagamaan terhadap para tahanan dalam  BND lampung Barat. 

Saran dari penelitian ini adalah : Perlunya penanaman ilmu agama dan pembinaan 

moral akhlak yang baik sejak dini kepada remaja, Memberikan pemahaman kepada 

remaja tentang narkoba merupakan barang yang jika disalahgunakan menimbulkan 

dampak negatif bagi diri sendir maupun lingkungan sekitarnya,Setiap orang tua dan 

aparat pemerintah memiliki tanggung jawab terhadap masa depan generasi muda 

yakni remaja dalam hal ini setiap orang tua dan aparat pemerintah wajib 

mengarahkan dan membimbing para remaja 

Kata Kunci : Kriminologis, Narkoba, Remaja 
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MOTO 

 

 
“Jika Kau tidak bisa membuatnya dengan baik, setidaknya buatlah 

itu terlihat baik .” 
 

(Bill Gates) 

 

 
“If I try my best and fail, well, I’ve try my best .” 

 

(Steve Jobs) 

 

 

“Jika di setiap langkahmu selalu merasa beruntung , yakinlah doa 
ibu mu telah di dengar .” 

 

(Willy Admajaya, S.H.) 

 

 

"Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, 

karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus Bumi 

dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung." 

 

(Q.S. Al-Isra’ : 37) 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Remaja berasal dari kata latin adolensence yang berarti tumbuh atau tumbuh menjadi 

dewasa. Istilah adolensence mempunyai arti yang lebih luas lagi yang mencakup 

kematangan mental, emosional sosial dan fisik. Pada masa ini sebenarnya tidak 

mempunyai tempat yang jelas karena tidak termasuk golongan anak tetapi tidak juga 

golongan dewasa atau tua. 

Seperti yang dikemukakan oleh para sarjanabahwa masa remaja menunjukkan dengan 

jelas sifat transisi atau peralihan karena remaja belum memperoleh status dewasa dan 

tidak lagi memiliki status anak. Menurut Sri Rumini & Siti Sundari masa remaja 

adalah peralihan dari masa anak dengan masa dewasa yang mengalami 

perkembangan semua aspek/ fungsi untuk memasuki masa dewasa.
1
 

Hal senada diungkapkan oleh Santrock bahwa adolescene diartikan sebagai masa 

perkembangan transisi antara masa anak dan masa dewasa yang mencakup perubahan 

biologis, kognitif, dan sosial-emosional.Batasan usia remaja yang umum digunakan 

oleh para ahli adalah antara 12 hingga 21 tahun. Rentang waktu usia remaja ini 

biasanya dibedakan atas tiga, yaitu 12 – 15 tahun = masa remaja awal, 15 – 18 tahun 

                                                           
1
    Sudarwan Danim. Perkembangan peserta didik .Bandung : Alfabeta.2011.  hlm 8 
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= masa remaja pertengahan, dan 18 – 21 tahun = masa remaja akhir.  Tetapi Monks, 

Knoers, dan Haditono membedakan masa remaja menjadi empat bagian, yaitu masa 

pra-remaja 10 – 12 tahun, masa remaja awal 12 – 15 tahun, masa remaja pertengahan 

15 – 18 tahun, dan masa remaja akhir 18 – 21 tahun.
2
 

Pengertian remaja menurut para ahli remaja adalah bagian dari generasi muda 

merupakan suatu kekuatan sosial yang sangat berperan dalam pembangunan bangsa 

dan negara. Di tangan generasi muda terletak masa depan bangsa yang kelak akan 

menjadi pemimpin dalam membangun hari depan yang lebih baik. Sebagai generasi 

penerus perjuangan bangsa Indonesia yang mempunyai hak dan kewajiban ikut serta 

dalam membangun negara dan bangsa Indonesia, generasi muda dalam hal ini remaja 

merupakan subyek dan obyek pembangunan nasional dalam usaha mencapai tujuan 

bangsa Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. 

Remaja merupakan modal pembangunan yang akan memelihara dan mengembangkan 

hasil pembagunan baik fisik maupun mental sosial Indonesia yang harus ditumbuh-

kembangkan sebagai manusia seutuhnya, sehingga mempunyai kemampuan untuk 

melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia yang senantiasa 

memiliki tanggungjawab dan bermanfaat sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.
3
 

Sebagai salah satu sumber daya manusia yang mempunyai potensi dan memiliki 

peranan yang stategis dan kedudukannya sebagai generasi penerus cita-cita bangsa 

                                                           
2
Kartini Kartono, Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja, Cet 5, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 

2003), hlm. 6. 
3
M.Arifin, Pedoman Pelaksanaan Bimbingan remaja, Cet 5, (Jakarta: PT.Golden Trayon Press, 2006), 

hlm. 79-80 
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keberadaannya di tengah kehidupan masyarakat, pada prinsipnya remaja merupakan 

pilar terpenting yang akan menentukan nasib peradaban masyarakat di masa 

yangakan datang dan juga remaja mempunyai ciri dan sifat khusus yang 

memerlukanpembinaan dalam rangka menjamin pertumbuhan fisik dan mentalnya 

secara utuh, selaras dan seimbang. 

 yang menjadi suatu permasalahan serius yang sedang dihadapi adalah masalah 

kenakalan remaja yang merupakan persoalan aktual dihampir setiap negara di dunia 

termasuk Indonesia.Saat ini sebagai gambaran merebaknya kasus-kasus pelanggaran 

hukum yang dilakukan remaja dapat berupa perkelahian, penodongan, perampokan, 

pencurian, pemilikan senjata tajam bahkan penyalahgunaan narkotka atau berbagai 

pelanggaran hukum lainnya.Dari beberapa kasus pelanggaran hukum tersebut dapat 

memberikan gambaran bahwa di era pembangunan manusia seutuhnya, remaja yang 

mempunyai hak dan kewajiban membangun bangsa dan negara, justru mereka 

melakukan perbuatan yang melanggar hukum. 

Berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkoba, merupakan masalah yang sangat 

kompleks yang memerlukan upaya penanggulangan yang komprehensif dengan 

melibatkan kerjasama antara multidispliner, multi sektor dan peran serta masyarakat 

secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten. 

Perkembangan penyalahgunaan narkoba dari waktu-kewaktu menunjukan 

kecenderungan yang semakin meningkat dan akan berakibat sangat merugikan bagi 

individu maupun masyarakat luas dan terhadap remaja. 
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Khususnya terhadap remaja yang sedang berada dalam fase transisi perkembangan 

antara masa anak-anak dan masa dewasa yang dapat menimbulkan masa krisis, 

ditandai dengan kecenderungan munculnya perilaku menyimpang dimana pada masa 

remaja akan timbul keinginan yang sangat tinggi untuk mencoba-coba sesuatu, 

mengikuti trend dan gaya hidup, serta bersenang-senang walaupun semua 

kecenderungan itu wajar-wajar saja, tetapi hal itu bisa juga memudahkan remaja 

untuk terdorong untuk menyalahgunakan narkotika. Oleh  karena itulah apabila pada 

masa remaja telah rusak karena penyalahgunaan narkoba, maka suram atau bahkan 

hancurlah masa depan remaja tersebut. 

Begitu pula di Kabupaten  Lampung Barat Sekincau yang merupakan wilayah hukum 

Polsek Belalau dengan peningkatan jumlah populasi penduduk yang cukup tinggi 

setiap tahunnya serta berada pada lokasi yang strategis yaitu merupakan salah satu 

jalur akses transportasi antara propinsi dan juga menjadi pusat aktivitas 

perekonomian, perdagangan serta kegiatan masyarakat lainnya sehingga 

memungkinkan akan banyak terjadi tindak pidana di tengah–tengah kehidupan 

masyarakat khususnya tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang melibatkan 

remaja sebagai pelaku tindak pidana.
4
 

Hasil observasi awal penulis (tanggal 20 febuari 2016), yang dilakukan pada Satuan 

Reserse Kriminal Polsek belalau, menunjukan bahwa jumlah tindak pidana 

penyalahgunaan narkotika yang terjadi di Kabupaten lampung barat kecamatan 

                                                           
4
  Mardani. 2008. Penyalahgunaan Narkoba dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Pidana 

Nasional. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm 92. 
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sekincau  pada tahun 2013 sebanyak 5 kasus, kemudian pada tahun 2014 mengalami 

peningkatan menjadi 8 kasus, dan di tahun selanjut nya pada tahun 2015 sebanyak 12 

kasus yang dilakukan oleh  remaja sehingga menimbulkan kekhawatiran dan 

keresahan dari masyarakat terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak. 

Berdasarkan urain diatas maka penulis terdorong untuk melakukan kajian secara 

mendalam tentang penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh remaja dalam 

bentuk skripsi dengan mengangkat judul“Analisis Kriminologis Terjadinya 

Penyalahgunaan Narkoba oleh Remaja di Kabupaten Lampung Barat Kecamatan 

Sekincau.” 

 

B. Rumusan Masalah 

uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat 

dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah faktor yang menyebabkan terjadinya  penyalahgunaan narkoba oleh remaja 

di Kabupaten Lampung barat kecamatan sekincau? 

2. Bagaimanakah upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak KepolisianSektor 

Belalau dalam memberantas penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Lampung 

Barat kecamatan Sekincau? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui faktor Apakah yang menyebabkan terjadi nya tindak 

pidana penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja di Kabupaten 

Lampung Barat Kecamatan Sekincau. 

b. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang di lakukan pihak kepolisian sector 

belalau untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana penyalahgunaan 

narkotika di kalangan remaja di Kabupaten Lampung Barat Kecamatan 

Sekincau. 

D.Kerangka Teoritis dan Konseptual 

I . Kerangka Teoritis  

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil 

pemikiranatau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan 

identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti
5
. 

Pada kriminologi terdapat sejumlah teori yang dapat dikelompokkan ke dalam 

kelompok teori yang menjelaskan peranan dari faktor struktur sosial dalam 

mendukung timbulnya kejahatan, antara lain: 
6
 

 

 

                                                           
5
  Soerjono Soekanto. Penghantar Penelitian Hukum. Jakarta. UI press. 2010. hlm.125. 

6
Indah Sri Utari. Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi. Yogyakarta. Thafa media. 2012.hlm 20 
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a. Teori penyebab terjadinya kejahatan  

 

Menurut Abdul Syani faktor-faktor yang dapat menimbulkan tindakan kejahatan pada 

umumnya dibagi menjadi dua faktor , yaitu faktor yang bersumber dari dalam 

individu (intern) dan faktor yang bersumber dari luar diri individu itu sendiri 

(ekstern) faktor-faktor tersebut antara lain: 

1. Faktor Internal 

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu yang meliputi 

yaitu:  

a)Sifat khusus dari individu seperti : daya emosional, rendahnya mental dan anomi. 

b)Sifat umum dari individu seperti : umur, gender, kedudukan dalam masyarakat, 

pendidikan dan hiburan. 

2. Faktor eksternal 

Faktor eksternal adalah faktor - faktor berpokok pangkal pada lingkungan luar dari 

diri manusia (ekstern) terutama hal-hal yang mempunyai hubungan dengan timbulnya 

kriminalitas. Pengaruh faktor-faktor luar inilah yang menentukan bagi seseorang 

untuk mengarah kepada perbuatan jahat lain : 

a)Faktor ekonomi, dipengaruhi oleh kebutuhan hidup yang tinggi namun keadaan 

ekonominya rendah. 

b)Faktor agama, dipengaruhi rendahnya pengetahuan agama. 

c)  Faktor lingkungan/pergaulan, dipengaruhi  
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oleh lingkungan tempat tinggal. 

d)Faktor keluarga dipengaruhi oleh kurangnya kasih sayang orang tua  

dan perhatian orang tua. 

1. Teori Anomie: konsep anomie oleh R. Merthon diformulasikan dalam rangka 

menjelaskan keterkaitan antara kelas-kelas sosial dengan kecenderungan 

pengadaptasiannya dalam sikap dan perilaku kelompok. Mengenai penyimpangan 

dapat dilihat dari struktur sosial dan kultural.  

2. Teori Labeling: teori untuk mengukur mengapa terjadinya kejahatan. Untuk 

mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan pengulangan 

tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak, penulis menggunakan teori yang 

dikemukakan oleh Abdul Syani, yaitu:  

1. Faktor internal dapat dibagi menjadi dua, yaitu:  

a. Sifat khusus dari individu, seperti: sakit jiwa, daya emosional, 

rendahnya mental dan anomi. 

b. Sifat umum dari individu, seperti: umur, gender, kedudukan didalam 

masyarakat, pendidikan dan hiburan.   

2. Faktor eksternal, antara lain: 

a. Faktor ekonomi, dipengaruhi oleh kebutuhan hidup yang tinggi namun 

keadaan ekonominya rendah.  

b. Faktor agama, dipengaruhi oleh rendahnya pengetahuan agama.  

c. Faktor bacaan, dipengaruhi oleh bacaan buku yang dibaca.  

d. Faktor film, dipengaruhi oleh film/tontonan yang disaksikan.  

e. Faktor lingkungan/pergaulan, dipengaruhi oleh lingkungan tempat 

tinggal, lingkungan sekolah atau tempat kerja dan lingkungan 

pergaulan lainnya.  

f. Faktor keluarga, dipengaruhi oleh kurangnya kasih sayang dan 

perhatian dari orang tua.
7
 

 

                                                           
7
Abdul syani. Sosiologi Kriminalitas. Bandung. Remaja karya. 1987. Hlm 37 
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Teori yang dipakai untuk menjawab permasalahan kedua adalah sebagai berikut: 

3. Teori penanggulangan kejahatan 

Upaya penanggulangan kejahatan/tindak pidana seperti yang dijelaskan Barda 

Nawawi Arief yang mengutip dari G. P Hoefnagels, yang pertama yaitu penerapan 

hukum pidana atau criminal law punishment.Penanggulangan dengan penerapan 

hukum pidana yang dimaksud ialah dengan caraPenal (represif)setelah terjadinya 

kejahatan tersebut.
8
 Penanggulangan kejahatan juga dapat dilakukan secaraNon 

Penal(preventif), dengan cara mencegah tanpa pidana yang juga dikenal dengan 

prevention without punishment.
9
 

1. Upaya Preventif  

Yaitu upaya penanggulangan non penal (pencegahan) seperti: memperbaiki 

keadaan social dan ekonomi masyarakat, meningkatkan kesadaran hukum 

serta disiplin masyarakat dan meningkatkan pendidikan moral.   

2. Upaya Represif  

Usaha yang dilakukan untuk menghadapi pelaku kejahatan seperti dengan 

pemberian hukuman agar pelaku jera, pencegahan serta perlindungan sosial. 

 

 

 

                                                           
8
Firganefi dan Deni Achmad.Hukum Kriminologi. Bandar Lampung. PKKPUU FH UNILA.2013. hlm.34 

9
Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan Pengembangan Hukum,Bandung : 

Citra Aditya Bakti, 2005,hlm 40. 
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2. Konseptual 

Konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan 

konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan 

istilah.
10

 Agar tidak terjadi kesalahpahaman pada pokok permasalahan, maka dibawah 

ini penulis memberikan beberapa konsep yang dapat dijadikan pegangan dalam 

memahami tulisan ini. Berdasarkan judul akan diuraikan berbagai istilah sebagai 

berikut:  

a. Analisis adalah memecah atau menguraikan suatu keadaan atau masalah kedalam 

beberapa bagian atau elemen dan memisahkan bagian tersebut untuk dihubungkan 

dengan keseluruhan atau dibandingkan dengan yang lain
11

 

b.  Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. 

Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang 

bertujuan menyelidiki gejala-gejala kejahatan seluas-luasnya melalui definisi. 
12

 

c. Kriminologis adalah ilmu yang mempelajari fenomena-fenomena dan metode-

metode atau pengupasan mengenai kejahatan secara umum antara lain dari aspek 

psikologis, gejala sosial, sebab-sebab kejahatan, akibat-akibat yang ditimbulkan 

dan upaya penanggulangannya. 
13

 

d. Penyalahgunaan, dalam pergaulan sehari-hari khususnya diantara para penjahat / 

preman dikenal dengan „residivis’  (seharusnya recidive). Pengertian recidive 

secara yuridis adalah seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi 

                                                           
10

Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta. UI Press. 2010. hlm.32 
11

Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta. Balai Pustaka. 1997. hlm. 
276 
12

 Topo Santoso. Kriminologi. Jakarta. Genta publishing.hlm. 14 
13

 Romli Atmassasmita. Teori dan kapita Selekta. Jakarta. Sinar jaya.hlm. 21 
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pidana dengan suatu putusan hakim yang tetap (in kracht van gewijsde), 

kemudian melakukan tindak pidana lagi.
14

 

e. Tindak pidana KUHP pengertian tindak pidana telah dirumuskan dalam Pasal 11 

Ayat (1) sebagai berikut: “Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak 

melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai 

perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.”   

f. Narkotika berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 

2009 Tentang Narkotika dapat dilihat pengertian dari Narkotika itu sendiri yakni 

pada Pasal 1 Ayat (1): “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman 

atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan 

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai 

menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang 

dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-

undang ini 

E. Sistematika Penulisan  

Adapun sistematika penulisan hukum terbagi dalam 5 (lima) bab yang saling 

berkaitan dan berhubungan. Sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:   

 

 

                                                           
14

Tri Andrisman. Hukum Pidana: Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia. Bandar 
Lampung. Universitas Lampung. 2011. hlm. 197 
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I. PENDAHULUAN  

Bab pendahuluan ini, penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan 

sistematika penulisan.   

II. TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini berisi tentang analisis kriminologis penyalahgunaan narkoba oleh remaja di 

Kabupaten Lampung Barat  

III. METODE PENELITIAN  

Bab ini memuat tentang pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur 

pengumpulan dan pengolahan data, serta tahap akhir berupa analisis data. 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan rumusan masalah, 

yaitu mengenai faktor apasajakah yang menyebabkan terjadinya pengulangan tindak 

pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak dan upaya-upaya apasajakah yang 

dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh 

remaja. 

V. PENUTUP  

Bab ini merupakan kumpulan tulisan mengenai kesimpulan dan saran 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Kriminologi 

Ilmu pengetahuan membahas masalah kejahatan adalah kriminologi dan merupakan 

salah satu ilmu pembantu hukum pidana.Ketika kita berbicara mengenai definisi 

kriminologi maka secara etimologis kriminologi berasal dari kata crime yang berarti 

kejahatan dan logos yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan, sehingga 

kriminologi adalah ilmu/pengetahuan tentang kejahatan. Istilah kriminologi untuk 

pertama kali tahun 1879 digunakan oleh P. Topinard, ahli antropologi Perancis, 

sementara istilah yang banyak dipakai sebelumnya adalah antropologi criminal.
15

 

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. 

Nama kriminologi ditemukan oleh P. Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi 

perancis. Secara harfiah berasal dari kata “crimen” yang berartikejahatan atau 

penjahat dan “logos” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti 

ilmu tentang kejahatan.
16

 

 

 

                                                           
15

5.I.S. Susanto. 2011. Kriminologi. Yogyakarta : Genta Publishing. Hlm. 1. 
16

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa,kriminologi, Jakarta : Rajawali Pers, 2001,hlm 9-10 
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Beberapa sarjana terkemuka memberikan definisi mengenai kriminologi sebagai 

berikut: 

a). Edwin H. Sutherland: criminology is the body of knowledge regarding 

delinquency and crime as social phenomena (kriminologi adalah kumpulan 

pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala 

sosial). 

b). W.A. Bonger: kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki 

gejala kejahatan seluas-luasnya.  

c). J. Constant: kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan 

faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.  

d). WME. Noach: kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-

gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab musabab serta 

akibat-akibatnya.
17

 

Kriminologi dapat dibagi dalam dua golongan besar yaitu: 

Kriminologi Teoritis Secara teoritis, kriminologi ini dapat dipisahkan kedalam 

limacabang pengetahuan. Tiap-tiap bagiannya memperdalam pengetahuannya 

mengenai sebab-sebab kejahatan secara teoritis. 

 

 

                                                           
17

  A. S. Alam. 2010. Pengantar Kriminologi. Makassar : Pustaka Refleksi Books. hlm. 5 
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a) Antropologi Kriminal  

Antropologi kriminal merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tanda-tanda 

fisik yang menjadi ciri khas dari seorang penjahat.Misalnya: menurut Lombroso ciri 

seoran penjahat di antaranya: tengkorak panjang, rambutnya lebat, tulang pelipisnya 

menonjol keluar, dahinya mencong dan seterusnya.
18

 

b) Sosiologi Kriminal  

Sosiologi kriminal adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai 

sosial. Yang termasuk didalam kategori sosiologi kriminal adalah: 

(1) Etiologi Sosial:Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sebab-

sebab timbulnya suatu kejahatan. 

(2) Geografis: Yaitu ilmu yang mempelajari pengaruh timbal balik antara letak 

suatu daerah dengan kejahatan. 

(3) Klimatologis: Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari hubungan timbal 

balik antara cuaca dan kejahatan. 

c) Psikologi Kriminal 

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari sudut ilmu jiwa. Yang 

termasuk dalam golongan ini adalah: 

                                                           
18

Ibid, hlm.4 
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(1) Tipologi: Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari golongan-golongan 

penjahat. 

(2) Psikologi sosial Kriminal: yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari 

kejahatan dari segi ilmu jiwa social 

d) Psikologi dan Neuro Phatologi Kriminal  

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang sakit jiwa/gila. 

Misalnya mempelajari penjahat-penjahat yang masih dirawat di rumah sakit jiwa  

e) Penologi 

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah, arti dan faedah hukum. 

Kriminologi Praktis ilmu pengetahuan yang berguna untuk memberantas kejahatan 

yang timbul di dalam masyarakat. Dapat pula disebutkan bahwa kriminologi praktis 

adalah merupakan ilmu pengetahuan yang diamalkan (applied criminology). Cabang-

cabang dari kriminologi praktis ini adalah: 

a) Hygiene Kriminal 

yaitu cabang kriminologi yang berusaha untuk memberantas faktor penyebab 

timbulnya kejahatan.Misalnya meningkatkan perekonomian rakyat, penyuluhan 

(guidance and counceling) penyediaan sarana olah raga dan lainnya. 

 

 



17 
 

b) Politik Kriminal  

yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimanakah caranya menetapkan 

hukum yang sebaik-baiknya kepada terpidana agar dapat menyadari kesalahan 

serta berniat untuk tidak melakukan kejahatan lagi.Untuk dapat menjatuhkan 

hukuman yang seadil-adilnya, maka diperlukan keyakinan serta pembuktian, 

sedangkan untuk dapat memperoleh semuanya itu diperlukan penyelidikan 

tentang bagaimanakah teknik seorang penjahat melakukan suatu kejahatan. 

c) Kriminalistik (police scientific)  

Ilmu tentang penyelidikan teknik kejahatan dan penangkapan pelaku kejahatan. 

Dengan cakupan bidang yang meliputi suatu proses pembentukan hukum dan 

penegakan hukum, maka kriminologi mempunyai banyak permasalahan yang 

menjadi sasaran penelitiannya cenderung dibagi-bagi dalam kategori-kategori 

utama sebagai berikut : 

1.Perumusan kejahatan dan penjahat. 

2.Asal-usul hukum pidana. 

3.Epidemilogi kejahatan. 

4.Psikologi sosial tindakan dan karir kejahatan. 

5.Sosiologi kriminalitas. 
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f) Reaksi - reaksi sosial dan kejahatan.  

 

Menurut E. Sutherland memberikan bahwa kriminologi adalah seperangkat 

pengetahuan yang memandang kejahatan sebagai fenomena sosial. Termasuk di 

dalamnya proses pembuatan Undang-Undang dari reaksi terhadap pelanggaran 

Undang-Undang.
19

 

 

Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang  

bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial. Menurut sutherland 

kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan 

reaksi atas pelanggaran hukum, kriminologi olehnya dibagi menjadi tiga cabang ilmu 

utama yaitu : 

1.Sosiologi hukum  

Kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan 

suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu adalah kejahatan 

adalah hukum. Di sini menyelidiki sebab-sebab kejahatan harus pula menyelidiki 

faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya hukum 

pidana). 

2.Etiologi kejahatan  

Merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab dari kejahatan. 

Dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan kajian yang paling utama. 

                                                           
19

Soerjono Soekanto, Hengki Liklikuwata, Mulyawa W. Kusumah, Kriminologi, Suatu Pengantar, 

Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986, hlm 8 
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3.Penology 

Pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman,akan tetapi sutherland 

memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik 

refresif maupun preventif. 

 

B. Pengertian Kejahatan  

Pertama dari sudut pandang hukum (a crime from the legal point of view) batasan 

kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum 

pidana.Jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam 

perundang-undangan pidana perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan 

kejahatan. Dari sudut pandang masyarakat (a crime from the sociological point of 

view), batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang 

melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat; contoh bila seorang 

muslimmeminum minuman keras sampai mabuk, perbuatan itu merupakan dosa 

(kejahatan) darisudut pandang masyarakat islam, dan namun dari sudut pandang 

hukum bukan kejahatan.
20

 

1. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan  

Dalam upaya mencari penjelasan mengenai faktor penyebab terjadinya kejahatan, 

terdapat teori-teori tentang sebab-sebab kejahatan yang telah dikemukakan oleh para 

kriminolog.Dalam perkembangannya tentang kejahatan atau kriminologi terus 

                                                           
20

  A.S. Alam. 2010. Pengantar Kriminologi.Makassar : Pustaka Refleksi Books. Hlm. 67. 
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menimbulkan berbagai pendapat dari berbagai pakar kriminolog dan pakar ilmu 

hukum. 

Berikut ini teori penyebab kejahatan:  

A. Teori Labeling 

Para penganut labeling theory memandang para kriminal bukan sebagai orang yang 

bersifat jahat(evil) yang terlibat dalam perbuatan-perbuatan bersifat salah terhadap 

mereka adalah individu-individu yang sebelumnya pernah berstatus jahat sebagai 

pemberian sistem peradilan pidana maupun secara luas. Dipandang dari perspektif 

ini, perbuatan kriminal tidak sendirinya signifikan, justru reaksi sosial atasnyalah 

signifikan.jadi, penyimpangan dan kontrol atasnya terlibat dalam suatu proses definisi 

sosial dimana tanggapan dari pihak lain terhadap tingkah laku seorang individu 

merupakan pengaruh kunci terhadap tingkah laku berikutnya dan juga pandangan 

individu pada diri mereka sendiri: 

Tokoh-tokoh penganut teori labeling antara lain : 

1. Becker, melihat kejahatan itu sering kali bergantung pada mata si pengamat karena 

angota-anggota dari kelompok-kelompok yang berbeda memiliki perbedaan konsep 

tentang apa yang disebut baik dan layak dalam situasi tertentu.
21

 

2.  Howard, berpendapat bahwa teori labeling dapat dibedakan  

dalam dua bagaian, yaitu :  

                                                           
21

 Soerjono Soekanto.2007.Sosiologi Penyimpangan.Jakarta:Seri Pengenalan.Hlm.45. 



21 
 

a. Persoalan tentang bagaimana dan mengapa seseorang memperoleh cap atau 

label. 

b. Efek labeling terhadap penyimpangan tingkah laku berikutnya.
22

 

3. Scharg, menyimpulkan asumsi dasar teori labeling sebagai berikut : 

a. Tidak ada satu perbuatan yang terjadi dengan sendirinya bersifat kriminal.  

b. Rumusan atau batasan tentang kejahatan dan penjahat dipaksakan sesuai 

dengan kepentingan mereka yang memiliki kekuasaan.  

c. Seseorang menjadi penjahat bukan karena ia melanggar udang-undang melainkan 

karena ia ditetapkan oleh penguasa.  

d. Sehubungan dengan kenyataan bahwa setiap orang dapat berbuat baik dan tidak 

baik, tidak berarti bahwa mereka dapat dikelompokkan menjadi dua bagian 

kelompok kriminal dan non kriminal.
23

 

e. Tindakan penangkapan merupakan awal dari proses labeling.  

f. Penangkapan dan  pengambilan keputusan dalam sistem peradilan pidana adalah 

fungsi dari pelaku sebagai lawan dari karakteristik pelanggarannya.  

g. Usia, tingkat sosial-ekonomi, dan ras merupakan karakteristik umum pelaku 

kejahatan yang menimbulkan perbedaan pengambilan keputusan dalam sistem 

peradilan pidana.  
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 Frames of mind.2010.Teori dalam praktik.jakarta:pustaka Refleksi.Hlm.55. 
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h. Sistem peradilan pidana dibentuk berdasarkan perspektif kehendak bebas yang 

memperkenalkan penilaian dan penolakan terhadap mereka yang dipandang 

sebagai penjahat.  

i. Labeling merupakan suatu proses yang akan melahirkan identifikasi dengan citra 

sebagai deviant dan menghasilkan rejection of the rejector.   

B. Teori Konflik  

Teori konflik lebih mempertanyakan proses perbuatan hukum. Untuk memahami 

pendekatan atau teori konflik ini, kita perlu secara singkat melihat model tradisional 

yang memandang kejahatan dan peradilan pidana sebagai lahir dari consensus 

masyarakat (communal consensus). Menurut model consensus, anggota masyarakat 

pada umumnya sepakat tentang apa yang benar dan apa yang salah, dan bahwa 

intisari dari hukum merupakan kodifikasi nilai-nilai sosial yang disepakati tersebut. 

Model konsensus ini melihat masyarakat sebagai suatu kesatuan yang stabil dimana 

hukum diciptakan “for the general good” (untuk kebaikan umum). Fungsi hukum 

adalah untuk mendamaikan dan mengharmonisasi banyak kepentingan-

kepentinganyang oleh kebanyakan anggota masyarakat dihargai, dengan 

pengorbananyang sedikit mungkin. Sedangkan model konflik, mempertanyakan tidak 

hanya proses dengan mana seseorang menjadi kriminal, tetapi juga  tentang siapa di 

masyarakat yang memiliki kekuasaan (power) untuk membuat dan menegakkan 

hukum. Para penganut teori konflik bertentangan konsensus tentang asal lahirnya 

hukum pidana dan penegakannya.  
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C. Teori Radikal  

Para kriminolog marxis dari inggris yaitu Ian Taylor, Paul Walton dan Jack Young 

menyatakan bahwa kelas bawah kekuatan buruh dari masyarakat industri dikontrol 

melalui hukum pidana para penegaknya, sementara pemilik buruh itu sendiri hanya 

terikat oleh hukum perdata yang mengatur persaingan antar mereka. Institusi ekonomi 

kemudian merupakan sumber dari konflik, pertarungan antar kelas selalu 

berhubungan dengan distribusi sumber daya dan kekuasaan, dan hanya apabila 

kapitalisme dimusnahkan maka kejahatan akan hilang. 

C. Pengertian Narkoba  

Narkoba (singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif berbahaya 

lainnya) adalah bahan/zat yang jika dimasukan dalam tubuh manusia, baik secara 

oral/diminum, dihirup, maupun disuntikan, dapat mengubah pikiran, suasana hati atau 

perasaan, dan perilaku seseorang.Narkoba dapat menimbulkan ketergantungan 

(adiksi) fisik dan psikologis. 

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik 

sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan 

kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan 
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1. Jenis-Jenis Narkoba  

Undang-Undang No. 22 tahun 1997). Yang termasuk jenis Narkotika adalah: 

a) Tanaman papaver, opium mentah, opium masak (candu, jicing, jicingko), 

opium obat, morfina, kokaina, ekgonina, tanaman ganja, dan damar ganja. 

b) Garam-garam dan turunan-turunan dari morfina dan kokaina, serta campuran-

campuran dan sediaan-sediaan yang mengandung bahan tersebut di atas. 

c) Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan 

narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan 

saraf pusat yangmenyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku 

(Undang-Undang No. 5/1997). Zat yang termasuk psikotropika antara 

lain:Sedatin (Pil BK), Rohypnol, Magadon, Valium, Mandarax, Amfetamine, 

Fensiklidin, Metakualon, Metifenidat, Fenobarbital, Flunitrazepam, Ekstasi, 

Shabu-shabu, LSD (Lycergic Alis Diethylamide), dsb. 

 

Bahan Adiktif berbahaya lainnya adalah bahan-bahan alamiah, semi sintetis maupun 

sintetis yang dapat dipakai sebagai pengganti morfina atau kokaina yang dapat 

mengganggu sistim syaraf pusat, seperti:
24

 

a) Alkohol yang mengandung ethyl etanol, inhalen/sniffing (bahan pelarut) 

berupa zat organik (karbon) yang menghasilkan efek yang sama dengan yang 

dihasilkan oleh minuman yang beralkohol atau obat anaestetik jika aromanya 

dihisap. Contoh: lem/perekat, aceton, ether, dsb. 
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b) Opium merupakan narkotika dari golongan opioida, dikenal juga dengan 

sebutan candu, morfin, heroin, dan putau. Opium diambil dari getah buah 

mentah Pavaper sommiverum.Opium digunakan untuk menghilangkan rasa 

sakit karena luka atau menghilangkan rasa nyeri pada penderita kanker. 

Namun dalam dosis berlebih dapat mengakibatkan kecanduan yang akhirnya 

menyebabkan kematian.Penggunaannya yang menyalahi aturan dapat 

menimbulkan rasa sering mengantuk, perasaan gembira berlebihan, banyak 

berbicara sendiri, kecenderungan untuk melakukan kerusuhan, merasakan 

nafas berat dan lemah, ukuran pupil mata mengecil, mual, susah buang air 

besar, dan sulit berpikir. Jika pemakaian obat ini diputus, akan timbul hal-hal 

berikut: sering menguap, kepala terasa berat, mata basah, hidung berair, 

hilang nafsu makan, lekas lelah, badan menggigil, dan kejang-kejang. Jika 

pemakaiannya melebihi dosis atau overdosis, akan menimbulkan hal-hal 

berikut: tertawa tidak wajar, kulit lembap, napas pendek tersenggal-senggal, 

dan dapat mengakibatkan kematian. 

c) Kokain termasuk ke dalam salah satu jenis dari narkotika. Kokain diperoleh 

dari hasil ekstraksi daun tanaman koka (Erythroxylum coca). Zat ini dapat 

dipakai sebagai anaestetik (pembius) dan memiliki efek merangsang jaringan 

otak bagian sentral. Pemakaian zat ini menjadikan pemakainya suka bicara, 

gembira yang meningkat menjadi gaduh dan gelisah, detak jantung 

bertambah, demam, perut nyeri, mual, dan muntah. Seperti halnya narkotika 

jenis lain, pemakaian kokain dengan dosis tertentu dapat mengakibatkan 

kematian 
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d) Ganja atau mariyuana merupakan zat adiktif narkoba dari golongan 

kanabionoid. Ganja terbuat dari daun, bunga, biji, dan ranting muda tanaman 

mariyuana (Cannabis sativa) yang sudah kering.Tanda-tanda penyalahgunaan 

ganja, yaitu gembira dan tertawa tanpa sebab, santai dan lemah, banyak bicara 

sendiri, pengendalian diri menurun, menguap atau mengantuk, tetapi susah 

tidur, dan mata merah, serta tidak tahan terhadap cahaya dan badan kurus 

karena susah makan. Tanda-tanda gejala putus obat (ganja), yaitu sukar tidur, 

hiperaktif, dan hilangnya nafsu makan. Tanda-tanda gejala overdosis, yaitu 

ketakutan, daya pikir menurun, denyut nadi tidak teratur, napas tidak teratur, 

dan mendapat gangguan jiwa.
25

 

 

2. Dampak Penggunaan Narkoba 

Bila narkoba digunakan secara terus menerus atau melebihi takaran yang telah 

ditentukan akan mengakibatkan ketergantungan. Kecanduan inilah yang akan 

mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis, karena terjadinya kerusakan pada 

sistem syaraf pusat (SSP) dan organ-organ tubuh seperti jantung, paru-paru, hati dan 

ginjal. 

Dampak penyalahgunaan narkoba pada seseorang sangat tergantung pada jenis 

narkoba yang dipakai, kepribadian pemakai dan situasi atau kondisi pemakai.Secara 
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umum, dampak kecanduan narkoba dapat terlihat pada fisik, psikis maupun sosial 

seseorang.
2627

 

2.1 Dampak negatif penyalahgunaan narkoba 

Ada banyak sekali dampak buruk yang dialami jika narkoba dikonsumsi, diantaranya: 

1. Dampak narkoba terhadap fisik dan kesehatan 

a. Gangguan pada sistem saraf (neurologis), seperti: Kejang-kejang, imajinasi, 

dan halusinasi. 

b. Gangguan pada jantung dan pembuluh  darah (kardiovaskuler) 

c. Gangguan pada kulit (dermatologis) 

d. Gangguan pada paru-paru (pulmoner) 

e. Sering sakit kepala, mual-mual dan  muntah, murus-murus, suhu tubuh 

meningkat, pengecilan hati dan insomnia 

f. Gangguan terhadap kesehatan reproduksi yaitu gangguan padaendokrin, 

seperti: penurunan fungsi hormon reproduksi (estrogen, progesteron, 

testosteron), serta gangguan fungsi seksual. 
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g. Gangguan terhadap kesehatan reproduksi pada remaja perempuan antara lain 

perubahan periode menstruasi, ketidakteraturan menstruasi, dan amenorhoe 

(tidak haid) 

h. Bagi pengguna narkoba melalui jarum suntik, khususnya pemakaian jarum 

suntik secara bergantian, risikonya  adalah tertular penyakit seperti hepatitis 

B, C, dan HIV 

i. Bahaya narkoba bisa berakibat fatal ketika terjadi over dosis yaitu konsumsi 

narkoba melebihi kemampuan tubuh untuk menerimanya. Over dosis bisa 

menyebabkan kematian 

2. Dampak narkoba terhadap psikologi 

a. Kerja lamban dan seroboh, sering tegang dan gelisah 

b. Hilang rasa percaya diri, apatis, pengkhayal, penuh curiga 

c. Agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku yang brutal 

d. Sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan 

e. Cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri 

3. Dampak narkoba terhadap lingkungan sosial 

a. Gangguan mental 

b. Anti-sosial dan asusila 

c. Dikucilkan oleh lingkungan 

d. Merepotkan dan menjadi beban keluarga 
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e. Pendidikan menjadi terganggu dan masa depan suram 

Dan terakhir, yang paling berbahaya bila suatu saat si pecandu narkoba ingin tobat 

memakai narkoba, sayang sekali tapi EFEK dari pemakaian narkoba tidak bisa 

SEMBUH TOTAL. Jadi si pemakai tetap akan terkontaminasi dengan berbagai 

penyakit yang tidak dapat disembuhkan, seperti HIV. 

2.2 Dampak buruk narkoba menurut jenisnya 

1. Opioid 

a. Depresi berat 

b. Apatis, gugup dan gelisah 

c. Banyak tidur, rasa lelah berlebihan 

d. Malas bergerak, kejang-kejang, dan denyut jantung bertambah cepat 

e. Selalu merasa curiga, rasa gembira berlebihan, rasa harga diri meningkat 

f. Banyak bicara namun cadel, pupil mata mengecil 

g. Tekanan darah meningkat, berkeringat dingin 

h. Mual hingga muntah 

i. luka pada sekat rongga hidung 

j. Kehilangan nafsu makan, turunnya berat badan 
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2. Kokain 

a. Denyut jantung bertambah cepat 

b. Gelisah, banyak bicara 

c. Rasa gembira berlebihan, rasa harga diri meningkat 

d. Kejang-kejang, pupil mata melebar 

e. Berkeringat dingin, mual hingga muntah 

f. Mudah berkelahi 

g. Pendarahan pada otak 

h. Penyumbatan pembuluh darah 

i. Pergerakan mata tidak terkendali 

j. Kekakuan otot leher 

3. Ganja 

a. Mata sembab, kantung mata terlihat bengkak, merah, dan berair 

b. Sering melamun, pendengaran terganggu, selalu tertawa 

c. Terkadang cepat marah 

d. Tidak bergairah, gelisah 

e. Dehidrasi, liver 

f. Tulang gigi keropos 

g. Saraf otak dan saraf mata rusak 

h. Skizofrenia 



31 
 

4. Ectasy 

a. Enerjik tapi matanya sayu dan wajahnya pucat, berkeringat 

b. Sulit tidur 

c. Kerusakan saraf otak 

d. Dehidrasi 

e. Gangguan liver 

f. Tulang dan gigi keropos 

g. Tidak nafsu makan 

h. Saraf mata rusak 

5. Shabu-shabu 

a. Enerjik 

b. Paranoid 

c. Sulit tidur 

d. Sulit berfikir 

e. Kerusakan saraf otak, terutama saraf pengendali pernafasan hingga merasa 

sesak nafas 

f. Banyak bicara 

g. Denyut jantung bertambah cepat 

h. Pendarahan otak 

i. Shock pada pembuluh darah jantung yang akan berujung pada kematian. 
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6. Benzodiazepin 

a. Berjalan sempoyongan 

b. Wajah kemerahan 

c. Banyak bicara tapi cadel 

d. Mudah marah 

e. Konsentrasi terganggu 

f. Kerusakan organ-organ tubuh terutama otak 

Di balik dampak negatifnya, narkotika juga memberikan dampak yang positif. Tapi 

jika digunakan sebagaimana mestinya dan oleh anjuran oleh dokter, terutama untuk 

menyelamatkan jiwa manusia dan membantu dalam pengobatan, narkotika 

memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Dan berikut ini adalah dampak positif 

narkotika dari Narkoba: 

1. Opioid 

Opioid atau opium digunakan selama berabad-abad sebagai penghilang rasa sakit dan 

untuk mencegah batuk dan diare. 

2. Kokain 

Daun tanaman Erythroxylon coca biasanya dikunyah-kunyah untuk mendapatkan 

efek stimulan, seperti untuk meningkatkan daya tahan dan stamina serta 

mengurangi rasa lelah. 
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3. Ganja (ganja/cimeng)  

Orang-orang terdahulu menggunakan tanaman ganja untuk bahan pembuat kantung 

karena serat yang dihasilkannya sangat kuat. Biji ganja juga digunakan sebagai 

bahan pembuat minyak 

 

D. Definisi Remaja 

1. Pengertian Remaja 

Menurut psikologi, remaja adalah suatu periode transisi dari masa awal anak anak 

hingga masa awal dewasa, yang dimasuki pada usia kira kira 10 hingga 12 tahun dan 

berakhir pada usia 18 tahun hingga 22 tahun.Masa remaja bermula pada perubahan 

fisik yang cepat, pertambahan berat dan tinggi badan yang dramatis, perubahan
28

 

bentuk tubuh, dan perkembangan karakteristik seksual seperti pembesaran buah dada, 

perkembangan pinggang dan kumis, dan dalamnya suara. Pada perkembangan ini, 

pencapaian kemandirian dan identitas sangat menonjol (pemikiran semakin logis, 

abstrak, dan idealistis) dan semakin banyak menghabiskan waktu di luar keluarga. 

Dilihat dari bahasa inggris teenager, remaja artinya yakni manusia berusia belasan 

tahun.Dimana usia tersebut merupakan perkembangan untuk menjadi dewasa. Oleh 

sebab itu orang tua dan pendidik sebagai bagian masyarakat yang lebih 

berpengalaman memiliki peranan penting dalam membantu perkembangan remaja 

menuju kedewasaan. Remaja juga berasal dari kata latin "adolensence" yang berarti 

tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Istilah adolensence mempunyai arti yang lebih 
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luas lagi yang mencakup kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik Hurlock, 

Remaja memiliki tempat di antara anak-anak dan orang tua karena sudah tidak 

termasuk golongan anak tetapi belum juga berada dalam golongan dewasa atau tua. 

Sedangkan istilah adolesen diarahkan dengan tumbuh kematangan atau kedewasaan 

yang meliputi seluruh aspek kepribadian baik fisik maupun mental. Selanjutnya yang 

masih sama memberikan istilah remaja dengan istilah pubertas dan adolesen ini ialah 

Y. Singgih D. Gunarso bahwa remaja dapat disebut dengan pubertas, adolesen, dan 

youth. 

Secara terminologi para ahli psikologi tidak sama memberikan pengertian remaja. Hal 

ini disebabkan adanya pandangan dalam meninjau masa remaja, selain itu situasi 

lingkungan kebudayaan tempat remaja berada pun turut menentukan dalam 

pemberian batasan pengertian remaja. 

Perbedaan pendapat para ahli psikologi itu digambarkan oleh Y. Singgih D. Gunarso  

bahwa penekanan mereka dalam memberi batasan remaja kepada : 

Perubahan jasmani, yaitu melihat tanda-tanda fisik yang menunjukkan kematangan 

seksual dengan timbulnya gejala-gejala biologis. 

Gejala sosiologis, yakni ketika anak sudah harus dapat berdiri sendiri. 

Gejala-gejala fisiologis, yakni dengan memperhatikan perkembangan psikis yang 

berlangsung pada masa tersebut.
29
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Gejala-gejala psikologis, yang mengutamakan perkembangan seksualitas seseorang. 

Pandangan di atas dikemukakan oleh tokoh-tokoh seperti Hurlock, Neidhart, E.H. 

Erikson dan Anna Freud.
30

 

Menurut Zakiah Darajat: remaja adalah umur yang menjembatani antara umur anak-

anak dan umur dewasa. Pada usia ini terjadi perubahan-perubahan cepat pada 

jasmani, emosi, sosial, akhlak dan kecerdasan. Sedangkan menurut Y. Singgih D. 

Gunarso bahwa masa remaja adalah permulaannya ditandai oleh perubahan-

perubahan fisik yang mendahului kematangan seksual. Kurang lebih bersamaan 

dengan perubahan fisik ini, juga akan dimulai proses perkembangan psikis remaja 

pada waktu mereka melepaskan diri dari ikatan orang tuanya, kemudian terlihat 

perubahan-perubahan kepribadian yang terwujud dalam cara hidup untuk 

menyesuaikan diri dalam masyarakat.
31

 

Menyinggung batasan remaja, Sofyan Willis  mengemukakan bahwa usia remaja 

berkisar antara usia 13 sampai 21 tahun, dengan pembagian pubertas antara 13 

sampai 15 tahun dan fase pubertas antara 16 sampai 19 tahun. Menurut Moh. Surya  

bahwa masa adolesen berawal dari 13 sampai 15 tahun untuk perempuan, 15 sampai 

17 tahun untuk laki-laki sedangkan masa adolesen yang sebenarnya antara 15 sampai 

usia 18 tahun untuk perempuan, 17 sampai 19 tahun untuk laki-laki.
32

 

berdasarkan uraian di atas dapatlah disimpulkan bahwa remaja adalah masa yang 

ditandai dengan perubahan-perubahan cepat pada jasmani yang berbarengan dengan 
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matangnya organ seks, yang selanjutnya diikuti oleh perkembangan psikis yang 

meliputi perubahan emosi dengan melepaskan diri dari ikatan orangtua ketika anak 

harus dapat berdiri sendiri. Perkembangan kecerdasan dan kepribadian terwujud 

dalam cara hidup untuk menyesuaikan diri dalam masyarakat. Usia mereka berkisar 

antara 13 sampai 21 tahun, dengan pembagian masa remaja tingkat awal yaitu antara 

13 sampai 15 tahun, sedangkan usia remaja sebenarnya adalah antara 16 sampai 19 

tahun dan remaja akhir 20 sampai 21 tahun. Sehingga usia remaja laki-laki berbeda 

dengan usia remaja perempuan. 

Berikutnya adalah beberapa definisi atau pengertian tentang remaja bedasarkan 

pandangan yang berbeda : 

 Definisi Remaja berdasarkan perkembangan fisik 

Seseorang bisa dikatakan remaja jika ia sudah mengalami beberapa perubahan 

biologis pubertas. yang mana perubahan ini merupakan tanda akhir masa anak-anak, 

yang berkibat pada peningkatan pertumbuhan terhadap berat dan tinggi badan, 

perubahan dalam proporsi dan bentuk tubuh, dan pencapaian kematangan seksual. 

Pubertas dimulai dengan peningkatan tajam pada hormon seks. kemudian perubahan 

fisik ini memberikan pengaruh terhadap emosi remaja tersebut hinga semakin sensitif 

daan suaasana hati yang cepat berubah. 

Sarwonomenyatakan bahwa remaja dikenal sebagai suatu tahap perkembangan fisik 

dimana alat kelamin manusia mencapai kematangannya. Masa pematangan fisik 

remaja wanita dimulai dengan haid pertama (menarche)yang biasanya terjadi pada 

usia 11-15 tahun sedangkan pada pria saat pertama kali mengalami mimpi basah yaitu 
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pada usia 12-16 tahun Monks dkk Namun ternyata pendapat ini tidak dapat menjadi 

patokan, karena pubertas ini tergantung pada kondisi masing-masing individu.
33

 

2. Kebutuhan Remaja 

Kebutuhan remaja dapat dibedakan atas 2 jenis yaitu kebutuhan fisik dan psikologis. 

Pertumbuhan fisik dan perkembangan sosial-psikologis di masa remaja pada dasarnya 

merupakan kelanjutan, yang dapat diartikan penyempurnaan, proses pertumbuhan, 

dan perkembangan dari proses sebelumnya. Seperti halnya pertumbuhan fisik yang 

ditandai dengan munculnya tanda-tanda kelamin sekunder merupakan awal masa 

remaja sebagai indikator menuju tingkat kematangan fungsi seksual 

seseorang.Sekalipun diakui bahwa kebutuhan dalam pertumbuhan fisik dan 

kebutuhan sosial psikologis yang lebih menonjol.
34

 

Sebagai contoh, “makan” adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan fisik, akan tetapi 

pada jenjang masa remaja “makan dilakukan bersama dengan orang tertentu/orang 

lain”, “makan dengan mengikuti aturan atau norma” yang berlaku didalam budaya 

kehidupan masyarakat merupakan kebutuhan yang tidak hanya dikelompokkan 

sebagai kebutuhan fisik semata. Kebutuhan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam 

kebutuhan sosial emosional.
35

 

Lima jenis kebutuhan menurut Maslow itu adalah sebagai berikut: 
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1.KebutuhanFisiologis 

Kebutuhan yang mendapat prioritas utama yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan 

kondisi fisik, yang disebut “kebutuhan fisiologis”. Contoh dari kebutuhan ini adalah 

makan, minum, tempat tinggal, pemuasan seksual, udara segar, istirahat dan 

sebagainya 

2. KebutuhanRasaAmandan Tentram 

Kebutuhan rasa aman dan tentram (safety and security) ini  tidak  hanya 

bersifat fisik, tetapi juga bersifat psikis misalnya terbebas dari gangguan dan 

ancaman   serta  permasalahan yang dapat mengganggu ketenangan hidup 

seseorang. 

3.KebutuhanakanCintadanrasamemiliki 

Kebutuhan ini (love and belongingness) diaktualisasikan dalam bentuk : (1) 

perasaan diterima oleh orang lain,(2) merasa bahwa dirinya penting,(3) diikut 

sertakan dalam kehidupan kelompok. 

4. Kebutuhan harga diri 

Kebutuhan ini lebih sering dikaitkan dengan prilaku ataupun sifat seseorang 

yang nantinya akan mencerminkan harga diri orang tersebut. Dalam beberapa 

kasus, kebutuhan ini akan sangat mempengaruhi penilaian orang lain terhadap 

orang tersebut.
36
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Menurut Elida Prayitno  kebutuhan psikologis remaja dibagai atas: 

a) Kebutuhan mendapat status 

Remaja membutuhkan perasaan bahwa dirinya berguna, penting, dibutuhkan 

orang lain atau memiliki kebanggaan terhadap dirinya sendiri. Remaja butuh 

kebanggaan untuk dikenal dan diterima sebagai individu yang berarti dalam 

kelompok teman sebayanya. Penerimaan dan dibanggakan oleh kelompok 

sangat penting bagi remaja dalam mencari kepercayaan diri dan kemandirian 

sebagai persiapan awal untuk menempuh kehidupan pada periode dewasa 

b) Kebutuhan kemandirian 

Remaja ingin lepas dari pembatasan atau aturan orang tua dan mencoba 

mengarahkan atau mendisiplinkan diri sendiri. Remaja ingin bebas dari 

tingkah laku orang tuanya yang terlalu mencampuri kegiatannya. Remaja 

ingin mengatur kehidupannya sendiri. 

c) Kebutuhan berprestasi 

Remaja ingin dirinya dihargai dan dibanggakan atas usaha dan prestasinya 

dalam belajar. 

d) Kebutuhan diakrabi 

Remaja butuh ide atau pemikirannya, kebutuhan atau masalahnya didengarkan 

dan ditanggapi secara akrab (penuh perhatian) oleh orang tua, guru, dan teman 

sebayanya. 
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e) Kebutuhan untuk memiliki filsafat hidup 

Remaja butuh pegangan hidup mengenai kebenaran agar mereka memiliki 

kepribadian yang stabil dan terintegrasi. 
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III .METODE PENELITIAN 

 

A.  Pendekatan  Masalah 

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan  

menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis 

normatif adalah pendekatan yang menelaah hukum sebagai kaidah yang dianggap 

sesuai dengan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum tertulis. Pendekatan 

yuridis normatif dilakukan dengan cara melihat, menelaah hukum serta hal yang 

bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, sejarah hukum, perbandingan 

hukum, taraf sinkronisasi yang berkenaan dengan masalah yang akan dibahas. Secara 

operasional pendekatan ini dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi literatur, 

dan mengkaji beberapa pendapat dari orang yang dianggap kompeten terhadap 

masalah hak-hak tersangka.   

Sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan menelaah hukum dalam 

kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara obyektif di lapangan baik 

berupa data, informasi, dan pendapat yang didasarkan pada identifikasi hukum dan 

efektifitas hukum, yang didapat melalui wawancara dengan akademisi yang 

berkompeten terkait dengan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini.     
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B. Sumber dan Jenis Data  

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Data Primer  

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama. Dengan 

demikian data primer yang diperoleh langsung dari obyek penelitian di lapangan yang 

tentunya berkaitan dengan pokok penelitian. Penulis akan mengakaji dan meneliti 

sumber data yang diperoleh dari hasil wawancara responden, dalam hal ini adalah 

pihak-pihak yang terkait Analisis Kriminologis penyalahgunaan narkoba oleh remaja 

di Kabupaten Lampung Barat 

2. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan 

cara melakukan studi kepustakaan, yakni melakukan studi dokumen, arsip dan 

literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep, 

pandangan-pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok 

penulisan, serta ilmu pengetahuan hukum mengikat yang terdiri dari bahan hukum 

antara lain :  

a. Bahan hukum primer yaitu terdiri dari ketentuan perundang-undangan:  

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.  

2)Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak.  
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3)Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Anak.  

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan 

hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum 

primer antara lain literatur dan referensi.  

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan 

terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, bibliografi, karya-karya 

ilmiah, bahan seminar, hasil-hasil penelitian para sarjana berkaitan dengan pokok 

permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.   

 

C. Penentuan Narasumber  

Populasi yaitu jumlah keseluruhan dari unit analisa yang dapat diduga-duga.Populasi 

adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri dan karakteristik yang 

sama. Sampel merupakan sejumlah objek yang jumlahnya kurang dari populasi. 

Adapun Responden dalam penelitian ini sebanyak 3 (tiga) orang, yaitu:  

1. Kepala Badan Narkotika Daerah   : 1 Orang 

2. Dosen Bagian Fakultas Hukum Pidana     : 1 Orang 

3. Kepala Kepolisian SektorBelalau   : 1 Orang+ 

     Jumlah             : 3 Orang 
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D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data   

1. Pengumpulan  Data 

Prosedur data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi 

lapangan.  

a. Studi Kepustakaan  

Studi kepustakaan dimaksud untuk memperoleh data-data sekunder. Dalam hal ini 

penulis melakukan serangkaian kegiatan studi dokumenter dengan cara membaca, 

mencatat, menyadur, mengutip buku-buku atau referensi dan menelaah perundang-

undangan, dokumen dan informasi lain yang ada hubungannya dengan permasalahan.   

b. Studi Lapangan  

Studi lapangan merupakan usaha untuk mendapatkan data primer dan dalam 

penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara terpimpin, yaitu dengan cara 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada 

dalam penelitian ini. Pertanyaan yang telah dipersiapkan diajukan kepada pihak-pihak 

yang bersangkutan dengan maksud untuk mendapatkan data, tanggapan, dan juga 

jawaban dari responden. Selain itu, untuk melengkapi penulisan ini penulisa juga 

melakukan observasi untuk melengkapi data-data dan fakta-fakta yang berkaitan 

dengan permasalahan.   
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2. Pengolahan Data  

Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun dari studi kepustakaan 

kemudian diolah dengan cara sebagai berikut:  

1)  Seleksi data, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti mengenai 

kelengkapan, kejelasan, kebenaran, sehingga terhindar dari kekurangan dan 

kesalahan. 

2)  Klasifikasi data, yaitu mengelompokkan data yang telah diseleksi dengan 

mempertimbangkan jenis dan hubungannya guna mengetahui tempat masing-

masing data.  

3)   Sistematisasi data, yaitu dengan menyusun dan menempatkan data pada pokok   

bahasan atau permasalahan dengan susunan kalimat yang sistematis sesuai 

dengan tujuan penelitian 

 

E. Analisis Data  

Setelah data sudah terkumpul data yang diperoleh dari penelitian selanjutnya adalah 

dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan 

data dan fakta yang dihasikan atau dengan kata lain yaitu dengan menguraikan data 

dengan kalimat-kalimat yang tersusun secara terperinci, sistematis dan analisis, 

sehingga akan mempermudah dalam membuat kesimpulan dari penelitian dilapangan 

dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum. Setelah data dianalisis 
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maka kesimpulan terakhir dilakukan dengan metode induktif yaitu berfikir 

berdasarkan fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian dilanjutkan dengan 

pengambilan yang bersifat khusus.    
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V.PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah meninjau keseluruhan dan hasil pembahasan tentang penyalahgunaan narkoba 

oleh remaja, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba oleh remaja di Kabupaten 

Lampung Barat Kecamatan Sekincau  yang penulis temukan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut yaitu :  

a. faktor penyebab remajamemakai/mengkonsumsi narkotbayaitu karena faktor 

depresi dalam hal ini yang dimaksud adalah suatu kondisi dimana didalam 

keluarga terjadi ketidak harmonisan dalam hubungan atau interaksi yang terjadi.   

b. Faktor penyebab remaja memakai/mengkonsumsi narkotika yaitu karena faktor 

Coba-Coba dimana bahwa pada tahap remajacenderung memiliki rasa selalu 

mengedepankan perasaan penasaran dan ingin tahu akansesuatu yang baru untuk 

mencoba tanpa berpikir mengenai baik buruknya bagi diri sendiri maupun 

kelauarga dan lingkungan sosialnya.  

c. Faktor lingkungan juga merupakan salah satu faktor 

remajamemakai/mengkonsumsi narkoba dimana pada masa ini merupakan masa 

yang sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan luar seperti bujukan dari 
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teman sepermainan untuk melakukan tindakan yang dilarang seperti 

penyalahgunaan narkoba.  

2. Dalam hal penanggulangan penyalahgunaan narkoba, dilakukan upaya-upaya 

pencegahan dan penindakan, meliputi :  

a. Upaya Pre-Emtif, yaitu upaya-upaya awal untuk mencegah terjadinya 

penyalahguna narkoba yang dilakukan oleh remaja yang masih sangat rentan 

terhadap pengaruh buruk lingkungan sekitar. Upaya yang dapat dilakukan yaitu  

menanamkan nilai-nilai moral seperti nilai-nilai agama agar remaja tidak mudah 

terpengaruh untuk menggunakan narkoba.  

b. Upaya preventif, yaitu upaya pencegahan sebelum tindak pidana itu terjadi. Upaya 

pencegahan yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan penyuluhan hukum 

kepada lapisan masyarakat khususnya remaja tentang bahanya narkoba.  

c. Upaya represif, yaitu upaya yang dilakukan bertujuan untuk mengobati dan 

memulihkan kondisi fisik, psikis, mental, moral dan sosial anak bekas korban 

penyalahgunaan narkoba serta untuk mencegah agar remaja tidak terjerumus 

kembalai dalam perbuatan penyalahgunaan narkoba seperti melakukan rehabilitasi 

di tempat rehabilitasi seperti di Balai rehabilitasi BND Lampung Barat yang 

merupakan tempat merehab para pecandu narkotika yang ingin sembuh.  
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B. Saran  

Adapun saran yang dapat penulis kemukakan sehubungan dengan permasalahan 

dalam skripsi ini adalah : 

1. Perlunya penanaman ilmu agama dan pembinaan moral akhlak yang baik sejak dini 

kepada remaja sebegai generasi muda penerus roda keberlangsungan bernegara 

yang dimulai dari lingkungan keluarga  sehingga dapat mencegah terjadinya 

penyalahgunaan narkoba.  

2. Memberikan pemahaman kepada remaja tentang narkobamerupakan barang yang 

jika disalahgunakan menimbulkan dampak negatif bagi diri sendir maupun 

lingkungan sekitarnya.  

3. Setiap orang tua dan aparat pemerintah memiliki tanggung jawab terhadap masa 

depan generasi muda yakni remaja dalam hal ini setiap orang tua dan aparat 

pemerintah wajib mengarahkan dan membimbing para remaja untuk melakukan 

hal-hal yang positif yang tidak merusak diri seperti mengarahkan untuk aktif 

mengikuti kegiatan yang bermfaat. 

4. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar tokoh masyarakat, tokoh agama, 

orang tua, dan para guru maupun pemerintah setempat dalam menjaga dan 

mencegah terjadinya perbuatan penyalahgunaan narkoba di lingkungan tempat 

tinggalnyalan  
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