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Pemerintah beserta kepolisian telah menempuh berbagai cara untuk 

menanggulangi tindak pidana narkotika salah satunya dengan upaya 

penanggulangan yang dilakukan yaitu baik secara pre-emitif artinya melalui 

berbagai kegiatan sosialisasi anti narkoba,  secara preventif yaitu dengan 

menambah jam patroli malam di wilayah kampus dan represif melalui kebijakan 

penal. Karya tulis ini memperhatikan aspek substantifnya, khususnya dalam 

penanggulangan kejahatan penyalahgunaan narkotika dii kalangan mahasiswa. 

Upaya penanggulangan kejahatan penyalahgunaan narkotika di kalangan 

mahasiswa pada praktiknya tidak berjalan secara maksimal dikarenakan berbagai 

faktor, diantaranya ialah lingkungan kampus yang sangat terbuka, aparat penegak 

hukum yang kurang berkualitas. Permasalahan, yaitu: Bagaimanakah 

penanggulangan kejahatan penyalahgunaan narkotika di kalangan mahasiswa, 

Apakah hambatan dalam penanggulangan kejahatan penyalahgunaan narkotika di 

kalangan mahasiswa 

 

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris, 

dengan menekankan pada kajian kaidah hukumnya, dan ditunjang dengan 

pendekatan lapangan berupa perolehan tambahan informasi serta opini penegak 

hukum yang terkait. Narasumber terdiri dari, kepolisian, satuan pengamanan 

kampus, dan akademisi. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan 

studi lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif. 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan: penanggualngan 

kejahatan penyalahgunaan narkotika di kalangan mahasiswa belum berjalan 

dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pengguna narkotika yang dilakukan 

oleh mahasiswa menempati urutan ke 4 dari 12 bidang profesi lainnya Terdapat 

beberapa faktor penghambat dalam penanggulangan kejahatan penyalahgunaan 

narkotika di kalangan mahasiswa yaitu: a. Faktor hukum terdapat undang undang 

yang dapat menimbulkan perbedaan presepsi antar aparat penegak hukum b. 

Faktor aparatur penegak hukum, dimana masih terdapat aparat penegak hukum 

yang menggunakan narkotika c. Faktor budaya hukum, dimana budaya hukum 

dalam praktik penanggulangan kejahatan penyalahgunaan narkotika sangat 
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mempengaruhi kualitas penangkapan para pelaku penyalahgunaan narkotika di 

kalangan mahasiswa. d. Faktor Lingkungan yang sangat terbuka akses keluar 

masuknya kemudian menimbulkan sebuah hambatan yang berarti mengingat 

peredaran narkotika semakin mudah dan cepat. e. Faktor masyarakat yang kurang 

memahami narkotika jenis baru sehingga sulit untuk mengendus penyalahgunaan 

narkotika 

 

Saran dalam penelitian ini adalah pihak kepolisian hendaknya memberikan bentuk 

sosialisasi yang menarik dan sesuai dengan perkembangan berbagai jenis 

narkotika karena akhir – akhir ini banyak sekali jenis jenis narkotika baru seperti 

tembakau gorilla, dan permen berbahan narkotika, dan roti brownies narkoba juga 

perbaikan terhadap moral aparat penegak hukum sehingga tidak akan terjadi 

penyalahgunaan narkotika di tubuh aparat penegak hukum itu sendiri 
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