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ABSTRAK 

ANALISIS PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENYALAHGUNAAN 

NARKOTIKA DI KALANGAN MAHASISWA 
 

 

Oleh 

FEDRI RIZKI RAMADAN 

 

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 



   Fedri Rizki Ramadan 

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 

  

Kata kunci :  Penanggulangan kejahatan, Narkotika,  Mahasiswa . 
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I.  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan kejahatan atau penyalahgunaan narkotika dari waktu ke waktu 

menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat, bahkan kasus-kasus yang 

terungkap oleh jajaran kepolisian RI hanyalah merupakan fenomena gunung es, 

yang hanya sebagian kecil saja yang tampak di permukaan sedangkan 

kedalamannya tidak terukur. Peningkatan ini antara lain terjadi karena pengaruh 

kemajuan teknologi, globalisasi dan derasnya arus informasi. Dan yang tidak 

kalah pentingnya karena keterbatasan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum 

dalam melakukan pemberantasan penyalahgunaan Narkoba. 

Kejahatan narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan tidak biasa yang 

dilakukan secara sistematis, menggunakan modus operandi yang tinggi dan 

teknologi canggih serta dilakukan secara terorganisir (organization crime) dan 

sudah bersifat transnasional (transnational crime). Dengan diberlakukannya 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menggantikan 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 

1976 menandakan keseriusan dari pemerintah untuk menanggulangi bahaya 

penyalahgunaan narkotika.  
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Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan seseorang dapat diartikan 

menggunakan narkotika tidak sebagaimana mestinya, dalam hal ini tentunya di 

luar pengawasan seorang dokter. Terjadinya penyalahgunaan di dalam masyarakat 

tentunya sangat mempengaruhi masyarakat itu sendiri. Pengaruh itu bisa berupa 

pengaruh terhadap ketenangan dalam masyarakat, pengaruh terhadap timbulnya 

kejahatan dalam masyarakat dan sebagainya.
1
 Hal ini sangat mempengaruhi pola 

kehidupan masyarakat, salah satunya adalah keberadaan obat bius dan zat-zat 

narkotika. Di Indonesia keberadaan obat bius dan zat-zat narkotika sudah mulai 

dikenal sebelum tahun 1927, dengan adanya kebijakan yang dibuat oleh 

pemerintah Hindia Belanda yang mengeluarkan V.M.O Staatsblad 1927 No. 278 

jo No. 536, yaitu peraturan tentang obat bius dan candu. Pada awal tahun 1970-an 

penyalahgunaan narkotika semakin tak terkendali sehingga pada tanggal 8 

September 1971, Presiden mengeluarkan Instruksi Nomor 6 Tahun 1971 yang 

intinya adalah memberantas kenakalan remaja, penyalahgunaan narkotika, 

penyeludupan, uang palsu subversif, dan pengawasan orang 

asing.Penyalahgunaan narkotika diangggap cukup mendesak sehingga mendorong 

lahirnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976, yang kemudian disempurnakan 

dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika yang kemudian 

direvisi kembali dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika pada tanggal 14 Desember 2009
2
 

Kemajuan-kemajuan yang dicapai di era reformasi cukup memberikan harapan 

yang lebih baik, namun di sisi lain masih ada masalah yang memprihatinkan 

                                                           
1
 Mardani, 2007, Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana 

Nasional, Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 102 
2
 Mulyana W. Kusumah, 1988, Kejahatan dan Penyimpangan, Jakarta : Yayasan LBH Jakarta, 

hlm.64 
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khususnya menyangkut perilaku sebagian generasi muda kita yang terperangkap 

pada penyalahgunaan narkoba/NAPZA (Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat 

Adiktif lainnya) baik mengkonsumsi maupun mengedarkanya. Hal itu 

mengisyaratkan kepada kita untuk peduli dan memperhatikan secara lebih khusus 

untuk menanggulangi, karena bahaya yang ditimbulkan dapat mengancam 

keberadaan generasi muda yang kita harapkan kelak akan  menjadi pewaris dan 

penerus perjuangan bangsa di masa-masa mendatang. 

Kota-kota besar di Indonesia merupakan daerah transit peredaran narkoba, namun 

seiring perkembangan globalisasi dunia, kota-kota besar di Indonesia sudah 

merupakan pasar peredaran narkoba. Sasaran pasar peredaran narkoba sekarang 

ini tidak terbatas pada orang-orang yang broken home, frustasi maupun orang-

orang yang berkehidupan malam, namun telah merambah kepada para mahasiswa, 

telah terjangkit barang-barang haram tersebut. 

Penyalahgunaan narkotika sudah semakin meluas bahkan ke wilayah wilayah 

pendidikan seperti di lingkungan Universitas Lampung kejahatan narkotika sudah 

sangat mengkhawatirkan. Narkotika sendiri merupakan barang yang tidak lagi 

dikatakan barang haram yang susah untuk didapat, melainkan barang yang amat 

mudah didapat karena kebutuhan sesaat sebagai efek candu dan kenikmatan tubuh 

penggunanya. Pecandu narkotika akan menghalalkan segala cara untuk 

mendapatkan barang haram ini karena narkotika memang suatu zat yang memiliki 

efek candu yang kuat bagi penggunanya dan efek ketergantungan yang luar biasa.  
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Maraknya penggunaan narkotika bahkan pengedaran narkotika di lingkungan 

kampus khususnya Universitas Lampung sangat mengkhawatirkan dengan 

penangkapan sejumlah mahasiswa unila seperti kasus dibawah ini  

“Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung menangkap tujuh tersangka tindak 

pidana narkotika di gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa Universitas Lampung 

(Unila), Jumat (19/8/2016) siang. Enam tersangka diantaranya masih berstatus 

mahasiswa. Penangkapan ini dibenarkan Direktur Reserse Narkoba Polda 

Lampung Komisaris Besar Agustinus Berlianto Pangaribuan. “Ya tadi anggota 

menangkap tujuh orang. Enam orang mahasiswa dan satunya orang umum,” ujar 

dia, Jumat sore. Berlianto mengatakan, ketujuh orang itu ditangkap saat sedang 

memecah satu paket ganja besar menjadi paket-paket kecil di dalam ruangan di 

gedung PKM. “Sekarang masih dalam pemeriksaan,” ucap dia. Identitas enam 

mahasiswa itu adalah AQ (22), mahasiwa Komunikasi FISIP Unila; MIY (22), 

mahasiswa Hubungan Internasional FISIP Unila; PB (22) mahasiswa Sosiologi 

FISIP Unila. Selanjutnya adalah AS mahasiswa Ilmu Pemerintahan FISIP Unila; 

RH (23) mahasiswa Sosiologi FISIP Unila; dan RR mahasiswa Sosiologi FISIP 

Unila. Satu tersangka lainnya adalah MR (22), tukang parkir “.
3
 

Usaha menanggulangi kejahatan di dalam masyarakat identik dengn pembicaraan 

Politik Kriminal atau “ Criminal Policy”. Politik Kriminal adalah usaha yang 

rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Usaha menanggulangi 

kejahatan dalam masyarakat secara operasional dapat dilakukan dengan 

menggunakan hukum pidana (penal) dan non hukum pidana (non penal).usaha 

penal dan non penal saling melengkapi. Penanggulangan kejahatan melalui sarana 

penal secara operasional dilakukan dengan melalui langkah-langkah perumusan 

norma-norma hukum pidana baik hukum pidana materiil (substantive criminal 

                                                           
3
  http://www.tribunnews.com/regional/2016/08/19/enam-mahasiswa-fisip-unila-digrebek-saat-

tengah-kemas-paket-ganja-di-kampus diakses pukul 12:17 tanggal 13/10/2016 
 

http://www.tribunnews.com/regional/2016/08/19/enam-mahasiswa-fisip-unila-digrebek-saat-tengah-kemas-paket-ganja-di-kampus%20diakses%20pukul%2012:17
http://www.tribunnews.com/regional/2016/08/19/enam-mahasiswa-fisip-unila-digrebek-saat-tengah-kemas-paket-ganja-di-kampus%20diakses%20pukul%2012:17
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law), hukum pidana formil (procedural criminal law) maupun hukum pelaksanaan 

pidana (penitentiary criminal law). Sistem hukum pidana selanjutnya akan 

beroperasi melalui suatu jaringan (network) yang disebut “Sistem Peradilan 

Pidana” atau “Criminal Justice System” 

Dalam upaya penanggulannya, masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-

luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya pencegahan dan 

pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Penanggulangan 

penyalahgunaan Narkoba di Indonesia saat ini belum optimal, belum terpadu dan 

belum menyeluruh (holistik) serta belum mencapai hasil yang diharapkan. Hal ini 

dipengaruhi oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal sebagai dampak 

dari pembangunan secara umum dan dinamika politik, ekonomi, sosial-budaya 

maupun keamanan. Upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkoba secara 

komprehensif adalah melalui pendekatan Harm Minimisation, yang secara garis 

besar dikelompokkan menjadi tiga kegiatan utama yaitu Supply control, Demand 

reduction dan Harm reduction. yang dilakukan secara terpadu antar instansi 

terkait dan lembaga swadaya masyarakat lainnya, menyeluruh mulai dari upaya 

pre-emtif, preventif, represif, kuratif dan rehabilitatif serta secara 

berkesinambungan.
4
  

Berita diatas hanya merupakan sebuah fenomena gunung es yang berarti masih 

maraknya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dilakukan para 

mahasiswa, meskipun berbagai macam tindakan pencegahan telah dilakukan 

seperti mengadakan seminar narkoba dan tes urine yang  dilakukan untuk 

                                                           
4
 Adrianus Meliala, 2013. Harm Reduction, Hak Asasi Manusia dan Hukum 
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memastikan calon mahasiswa Unila benar-benar bebas dari pengaruh narkoba 

sekaligus sebagai langkah antisipasi agar Unila sebagai lembaga pendidikan bebas 

dari pengaruh mematikan narkoba., tetapi tindakan pencegahan yang dilakukan 

dianggap sia-sia, kasus diatas merupakan hal yang dapat mengakibatkan dampak 

buruk terhadap kampus dimana mahasiswa tersebut menerima pembelajaran. 

Peran penting pihak kepolisian dan universitas untuk memberantas kasus 

kejahatan terkait narkoba harus didukung dengan baik. Terungkapnya kasus diatas 

dapat menjadi indikator maraknya penyalahgunaan narkotika di lingkungan 

universitas lampung dan dapat memberi petunjuk betapa kebijakan pemerintah 

saat ini lemah dalam menghadapi  tersebut.
5
 penulis tertarik untuk meneliti lebih 

jauh tentang penanggulangan kejahatan Narkotika dengan mengambil judul 

”Analisis Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Mahasiswa” 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup  

1. Permasalahan 

Berdasarkan uraian latar belakang dan memperhatikan pokok-pokok pikiran di 

atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah penanggulangan kejahatan penyalahgunaan narkotika di 

kalangan mahasiswa? 

2. Apakah faktor penghambat penanggulangan kejahatan penyalahgunaan 

narkotika di kalangan mahasiswa? 

                                                           
5
 Barda Nawawi Arief, , Masalah penegakan hukum & kebijakan penanggulangan kejahatan , 

Semarang , PT Citra Aditya Bakti : 2001 , hlm 193 
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2. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian ini termasuk ke dalam kajian Ilmu Hukum Pidana dan 

dibatasi pada analisis penanggulangan kejahatan narkotika pada mahasiswa 

Universitas Lampung yang dilakukan di lingkungan Universitas Lampung, dan 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penelitian ini 

dilakukan di Polda Lampung Direktorat Reserse Narkoba dan Universitas 

Lampung dilakukan pada Tahun 2017 

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan  

1. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai dalam 

penulisan ini adalah sebagai berikut:  

a. Untuk mengetahui bagaimanakah penanggulangan terhadap kejahatan 

Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan di lingkungan Universitas 

Lampung 

b. Untuk mengetahui apakah faktor penghambat dalam upaya 

penanggulangan kejahatan penyalahgunaan narkotika di lingkungan 

Universitas Lampung 

2. Kegunaan Penelitian  

Hasil penulisan ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis dan praktis 

sebagai berikut :  
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a. Secara Teoritis  

Kegunaan teoritis penulisan skripsi ini diharapkan dapat dipergunakan 

untuk memperkaya serta lebih dapat mengembangkan ilmu pengetahuan 

khususnya di bidang ilmu hukum pidana khususnya yang menyangkut 

ketentuan pidana yang ada didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2009 Tentang Narkotika 

b. Secara Praktis  

Kegunaan praktis dari hasil penelitian ini adalah dapat memberikan jawaban 

atas persoalan–persoalan dalam penanggulangan kejahatan narkotika serta 

diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan di dalam bidang hukum serta memberikan gambaran 

penaggulangan kejahatan narkotika di Kalangan Mahasiswa 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

1. Kerangka Teoritis 

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar 

yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian 

hukum.
6
 Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah teori penanggulangan kejahatan. 

 

                                                           
6
Soerjono Soekanto, 2007, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Press, hlm. 122 
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a. Teori Penanggulangan Kejahatan 

pemerintah telah melakukan pendekatan integral yaitu melalui upaya penal dan 

non penal.Upaya penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat 

represif (penindakan) bagi pelanggar hukum atau pelaku kejahatan.Upaya non 

penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat preventif yaitu upaya-

upaya pencegahan terhadap kemungkinan kejahatan yang dilaksanakan sebelum 

terjadi kejahatan.
7
 Upaya penanggulangan kejahatankhususnya kejahatan 

penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu upaya pre-emtif, 

upaya preventif (pencegahan), dan upaya represif (penindakan). Ketiga hal ini 

merupakan fungsifungsi utama (operasional) sesuai dengan tugas pokok Polri 

yang diatur dalam pasal 13 UU Kepolisian, yakni :
8
 

1) Upaya Pre-Emtif 

Upaya Pre-Emtif di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh 

pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak  pidana. Usaha usaha 

yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emtif adalah 

menanamkan nilainilai/ norma-norma yang baik sehingga norma-norma 

tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. 

2) Upaya Preventif 

Tindakan preventif adalah pelaksanaan fungsi kepolisian yang diarahkan 

kepada upaya pencegahan terjadinya gangguan kamtibmas.Upaya-upaya 

                                                           
7
 Barda Nawawi Arief, 2010, Kebijakan Penanggulangan Hukum Pidana Sarana Penal dan Non 

Penal, Semarang: Pustaka Magister, hlm. 23 
8
 A.S Alam, 2010, Pengantar Kriminologi, Makassar: Pustaka Refleksi Books, hlm.79 
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preventif merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih ada 

tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan.Dalam upaya preventif 

yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan 

kejahatan. 

3) Upaya Represif 

Merupakan upaya penanggulangan yang bersifat tindakan penegak hukum 

dalam proses penyidik yang meliputi pengintaian, penggerebekan dan 

penangkapan guna menemukan pengguna maupun pengedar narkotika 

beserta bukti-buktinya. 

A. Konseptual 

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menghubungkan antara konsep 

konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti.
9

 Berdasarkan definisi tersebut, maka 

batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Upaya penanggulangan adalah setiap usaha yang dilakukan oleh seluruh 

lapisan masyarakat untuk menghentikan atau memberantas bahaya Narkotika, 

baik yang bersifat preventif maupun represif.
10

 

b. Kejahatan adalahsuatu konsep yuridis yang berarti tingkah laku manusia yang 

dapat dihukum berdasarkan hukum pidana. kejahatan merupakan suatu 

kebiasaan yang mendorong dilaksanakannya sanksi pidana.
11

 

                                                           
9
 Soerjono Soekanto, Op Cit,hlm. 132 

10
 Barda Nawawi Arief, Op Cit, hlm. 12 
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c. Narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh 

tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara 

memasukan ke dalam tubuh. Istilah narkotika yang dipergunakan di sini 

bukanlah “narcotics“ pada farmacologie (farmasi), melainkan sama artinya 

dengan “drug“, yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa 

efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai.
12

 

d. Penyalahgunaan Narkotika dapat diartikan menggunakan narkotika tidak 

sebagaimana mestinya, dalam hal ini tentunya di luar pengawasan seorang 

dokter. Terjadinya penyalahgunaan di dalam masyarakat tentunya sangat 

mempengaruhi masyarakat itu sendiri. Pengaruh itu bisa berupa pengaruh 

terhadap ketenangan dalam masyarakat, pengaruh terhadap timbulnya 

kejahatan dalam masyarakat dan sebagainya
13

 

  

                                                                                                                                                               
11

 Abdussalam, 2007, Kriminologi, Jakarta: Restu Agung, hlm.15 
12

 D. Soedjono, Segi Hukum Tentang Narkotika di Indonesia. Karya Nusantara, Bandung, 2000, 
hlm. 14 
13

 Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana 
Nasional hlm.14 
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E. Sistematika Penulisan 

Agar dapat memudahkan pemahaman terhadap penulisan skripsi ini secara 

keseluruhan, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut: 

I. PENDAHULUAN 

Pada bab ini memuat latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan 

kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini menguraikan tentang pengertian unsur-unsur kejahatan, tinjauan 

umum mengenai penanggulangan kejahatan narkotika pada mahasiswa 

unuiversitas lampung 

III. METODE PENELITIAN 

Pada bagian ini menjelaskan langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan 

masalah, sumber dan jenis data,penentuan narasumber, cara pengumpulan data 

dan pengolahan serta analisis data. 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bagian ini berisi tentang pembahasan berdasarkan hasil penelitian terhadap 

permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi ini dengan studi kepustakaan dan 

studi lapangan. 
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V. PENUTUP 

Pada bagian ini berisikan kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari penelitian 

dan pembahasan serta berisikan saran-saran penulis yang diberikan berdasarkan 

penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian 

skripsi. 

 



 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengertian Kejahatan dan Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan 

1) Pengertian Kejahatan  

Kejahatan bukan merupakan peristiwa hereditas (bawaan sejak lahir, 

warisan),juga bukan merupakan warisan biologis. Tindak kejahatan bisa 

dilakukan siapapun, baik wanita maupun pria, dengan tingkat pendidikan yang 

berbeda. Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar yaitu difikirkan, 

direncanakan dan diarahkan pada maksud tertentu secara sadar benar. Kejahatan 

merupakan suatu konsepsi yang bersifat abstrak, dimana kejahatan tidak dapat 

diraba dan dilihat kecuali akibatnya saja. Kejahatan adalah suatu konsep yuridis 

yang berarti tingkah laku manusia yang dapat dihukum berdasarkan hukum 

pidana. Kejahatan juga bukan hanya suatu gejala hukum. Emile Durkheim 

menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu gejala normal didalam setiap 

masyarakat yang bercirikan heterogenitas dan perkembangan sosial dan karena itu 

tidak dapat dimusnahkan sampai tuntas. Radcliff Brown telah mendefinisikkan 

kejahatan sebagai suatu kebiasaan yang mendorong dilaksanakannya sanksi 

pidana.
15

 Kejahatan dibagi dalam 2 sudut pandang yaitu : 

 

                                                           
15

 Abdussalam, 2007, Kriminologi, Jakarta: Restu Agung, hlm.15 
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a. Kejahatan menurut hukum 

Sutherland, kejahatan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan 

olehNegarasebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan 

suatu sanksi.Kejahatan menurut hukum dikelompokkan dalam tindak pidana 

(diatur dalam KUHP), Kejahatan tanpa korban (perjudian, pornografi, 

penyalahgunaan 

b. Kejahatan menurut non hukum (Kejahatan menurut sosiologis) 

Kejahatan merupakan suatu prilaku manusia yang diciptakan masyarakat. 

Kejahatan tidak semata-mata dipengaruhi oleh besar kecilnya kerugian yang 

ditimbulkan atau karena bersifat amoral, melainkan lebih dipengaruhi oleh 

kepentingan-kepentingan pribadi kelompoknya, sehingga perbuatanperbuatan 

tersebut merugikan kepentingan masyharakat luas, baik kerugian materi 

maupun kerugian/bahaya terhadap jiwa dan kesehatan manusia,Nwalaupun 

tidak diatur dalam undang-undang pidana.
16

 

2) Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan 

Dalam perkembangan kriminologi, pembahasan mengenai sebab-sebab 

kejahatansecara sistematis merupkan hal baru, meskipun sebenarnya hal tersebut 

telahdibahas oleh banyak ahli kriminologi. Di dalam kriminologi dikenal beberapa 

teori yaitu :
17

  

                                                           
16

 ibid 
17

 Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2014, Kriminologi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 
hlm.35 
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1) Teori yang menjelaskan dari perspektif biologis dan psikologis 

Para tokoh biologis dan psikologis tertarik pada perbedaan-perbedaan yang 

terdapat pada individu. Para tokoh psikologis mempertimbangkan suatu variasi 

dari kemungkinan-cacat dalam kesadaran, ketidakmatangan emosi, sosialisasi 

yang tidak memadai di masa kecil, kehilangan hubungan dengan ibu, 

perkembangan moral yang lemah. Mereka mengkaji bagaimana agresi dipelajari, 

situasi apa yang mendorong kekerasan atau reksi delinkuen, bagaimana kejahatan 

berhubungan dengan faktor kepribadian serta asosiasi antara beberapa kerusakan 

mental dan kejahatan.
18

 

a. Teori Psikoanalisa, Sigmund Freud (1856-1939) 

Teori psikoanalisa tentang kriminalitas menghubungkan delinquent dan 

prilaku kriminal dengan suatu “conscience” (hati nurani) yang baik dia begitu 

menguasai sehingga menimbulkan perasaan bersalah atau ia begitu lemah 

sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan individu dan bagi suatu 

kebutuhan yang harus dipenuhi segera. Sigmund freud, penemu dari 

psychoanalysis, berpendapat bahwa kriminalitas mungkin hasil dari “an 

overactive conscience” yang menghasilkan perasaan bersalah yang berlebih. 

Freud menyebut bahwa mereka yang mengalami perasaan bersalah yang tak 

tertahankan akan melakukan kejahatan dengan tujuan agar ditangkap dan 

dihukum. Begitu mereka di hukum maka perasaan bersalah mereka akan reda. 

Seseorang melakukan perbuatan bersalah karena hati nurani atau superego-nya 

begitu lemah atau tidak sempurna sehingga ego-nya (yang berperan sebagai 

                                                           
18

 Ibid, hlm.36 
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suatu penengah antara superego dan id) tidak mampu mengontrol dorongan 

dorongan dari id (bagian dari kepribadian yang mengandung keinginan dan 

dorongan yang kuat untuk dipuaskan dan dipenuhi). Karena superego intinya 

merupakan suatu citra orang tua yang begitu mendalam, terbangun ketika si 

anak menerima sikapsikap dan nilai-nilai moral orang tua nya, maka 

selanjutnya apabila ada ketiadaan citra seperti itu mungkin akan melahirkan id 

yang tidak terkendali dan berikutnya delinquency.
19

 

b. Social Learning Theory 

Albert Bandura (Observational Learning) berpendapat bahwa individu 

mempelajari kekerasan dan agresi melalui behavioral modeling: anak belajar 

bagaimana bertingkah laku melalui peniruan tingkah laku orang lain. jadi 

tingkah laku secara sosial di trasmisikan melalui contoh-contoh yang terutama 

dating dari keluarga, sub-budaya dan media massa.  

Para psikolog telah mempelajari dampak dari kekerasan keluarga terhadap 

anak-anak. Mereka mendapati bahwa orangtua yang mencoba memecahkan 

kontroversi-kontroversi keluarganya dengan kekerasan telah mengajari anak-

anak mereka untuk menggunakan taktik serupa (yaitu kekerasan). Jadi melalui 

observational learning (belajar melalui pengamatan) satu lingkaran kekerasan 

mungkin telah dialirkan terus menerus melalui generasi ke generasi. Tentu 

saja menurut teori ini bukan hanya kekerasan dan agresi saja yang dapat 

dipelajari dalam situasi keluarga. Di luar keluarga hal serupa dapat dipelajari 

                                                           
19

 Ibid, hlm. 50-51 
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dari ganggang. Observational learning juga dapat terjadi di depan televise dan 

bioskop. 

Anak-anak yang melihat seseorang diberi ganjaran atau dihargai karena 

melakukan kekerasan percaya bahwa kekersan dan agresi merupakan tingkah 

laku yang diterima. Gerard Patterson dan kawan-kawan menguji bagaimana 

agresi di pelajari melalui pengalaman langsung (direct experience). Mereka 

melihat bahwa anak-anak yang bermain secara pasif sering menjadi korban 

anak-anak lainnya tetapi kadangkadang berhasil mengatasi serangan itu 

dengan agresi balasan. Dengan berlalunya waktu anak-anak ini belajar 

membela diri dan pada akhirnya mereka memulai perkelahian. Jadi, anak-anak 

sebagaimana orang dewasa dapat belajar agresif, bahkan kekerasan melalui 

trial dan error.
20

 

2) Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif sosiologi 

Berbeda dengan teori-teori tersebut di atas, teori-teori sosiologis mencari 

alasanalasan perbedaan dalam hal angka kejahatan didalam lingkungan sosial.
21

 

Objek utama sosiologi kriminal adalah mempelajari masyarakat dengan 

anggotanya antara kelompok baik karena hubungan tempat atau etnis dengan 

anggotanya antara kelompok dengan kelompok sepanjang hubungan itu dapat 

menimbulkan kejahatan. Terjadinya suatu kejahatan sangatlah berhubungan 

dengan kemiskinan, pendidikan, pengangguran dan faktor-faktor sosial ekonomi 

lainnya. Utamanya pada Negara-negara berkembang, dimana pelanggaran norma 

                                                           
20

 Ibid, hlm 54-56 
21

 Ibid, hlm 57 
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dilatarbelakangi oleh hal-hal tersebut. Disamping faktor ekonomi, faktor yang 

berperan dalam menyebabkan kejahatan adalah faktor pendidikan yang dapat juga 

bermakna ketidaktahuan dari orng yang melakukan kejahatan terhadap akibat-

akibat perbuatannya. Faktor lain yang lebih dominan adalah faktor lingkungan, 

Bonger berusaha menjelaskan betapa pentingnya faktor lingkungan sebagai 

penyebab kejahatan. Dengan demikian faktor ekonomi, faktor pendidikan dan 

factor lingkungan merupakan faktor yang lebih dominan khususnya kondisi 

kehidupan manusia dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
22

 

a. Anomie : Emile Durkheim 

Suatu cara dalam mempelajari suatu masyarakat adalah dengan melihat pada 

bagian-bagian komponennya dalam usaha mengetahui bagaimana masing-

masing berhubungan satu sama lain. Dengan kata lain, kita melihat kepada 

struktur dari suatu masyarakat guna melihat bagaimana ia berfungsi. Jika 

masyarakat itu stabil, Bagian-bagiannya beroperasi secara lancar, susunan-

susunan sosial berfungsi. Masyarakat seperti itu ditandai dengan kepaduan, 

kerjasama, dan kesepakatan. Namun jika bagian-bagian komponennya tertata 

dalam satu keadaan yang membahayakan keteraturan/ketertiban sosial, 

susunan masyarakat itu tidak berfungsi.  

Menurut Emile Durkheim penjelasan tentang perbuatan manusia (dan 

terutama perbuatan salah manusia) tidak terletak pada diri si individu, tetapi 

terletak pada kelompok dan organisasi sosial. Dalam konteks inilah Durkheim 

memperkenalkan istilah anomie (hancurnya keteraturan sosial sebagai akibat 

                                                           
22

 R.Soesilo, 1985, Op Cit, hlm. 28 
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hilangnya patokanpatokan dan nilai-nilai). tentang bunuh diri yang terjadi di 

Negara Perancis dan bukan tentang kejahatan. Ketika Durkheim menganalisa 

data statistik ia mendapati bahwa angka bunuh diri meningkat selama 

perubahan ekonomi yang tiba-tiba (sudden economic change), baik perubahan 

itu depresi hebat maupun kemakmuran yang tidak terduga. Dalam periode 

perubahan yang cepat itu orang tiba-tiba terhempas kedalam satu cara/jalan 

hidup yang tidak dikenal (unfamiliar). Aturan-aturan yang pernah 

membimbing tingkah laku tidak lagi dipegang. Pertanyaannya, Mengapa 

dalam keadaan tersebut (kejatuhan ekonomi tiba-tiba) angka bunuh diri 

meningkat, tapi mengapa orang juga jatuh dalam keputusasaan seperti itu 

ketika terjadi kemakmuran yang mendadak? Menurut Durkheim, faktor-faktor 

yang sama telah bekerja dalam kedua sisi itu. Bukanlah jumlah uang yang ada 

yang menyebabkan hal itu, melainkan sudden change (perubahan mendadak). 

Orang yang tiba-tiba mndapatkan kekayaan lebih banyak dari yang mereka 

pernah impikan memiliki kecenderungan meyakini bahwa tiada satupun yang 

mustahil. 

Durkheim mempercayai bahwa hasrat-hasrat manusia adalah tak terbatas, satu 

jurang yang tak pernah puas dan tak berdasar. Karena alam tidak mengatur 

batasbatas biologis yang ketat untuk kemampuan manusia sebagaimana ia 

mengatur makhluk lain seperti binatang-binatang. Menurut Durkheim, kita 

telah mengembangkan aturan-aturan sosial yang meletakkan suatu takaran 

yang realistis diatas aspirasi-aspirasi kita. Aturan-aturan ini menyatu dengan 

kesadaran individu dan membuatnya menjadi merasa terpenuhi. Akan tetapi, 

dengan satu ledakan kemakmuran yang tiba-tiba, harapan orang-orang 
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menjadi berubah. Manakala aturan-aturan lama tidak lagi menentukan 

bagaimana ganjaran/penghargaan didistribusikan kepada anggota-anggota 

masyarakat itu, maka disana sudah tidak ada lagi pengekang/pengendali atas 

apa yang diinginkan. Sekali lagi sistem itu menjadi runtuh.
23

 

b. Strain Theory : Robert K. Merton 

Seperti halnya Durkheim, Robert K. Merton mengaitkan masalah kejahatan 

dengan anomie, tetapi konsep Merton tentang anomie agak berbeda dengan 

konsepsi anomie dari Durkheim. Masalah sesungguhnya, menurut Merton 

tidak diciptakan oleh sudden social change (perubahan sosial yang cepat) 

tetapi oleh social structure (struktur sosial) yang menawarkan tujuan-tujuan 

yang sama untuk semua anggotanya tanpa memberi sarana yang merata untuk 

mencapainya. 

Kekurangpaduan antara apa yang diminta oleh budaya (yang mendorong 

kesuksesan) dengan apa yang diperbolehkan oleh struktur (yang mencegahnya 

memperoleh kesuksesan), dapat menyebabkan norma-norma runtuh Karen 

tidak lagi efektif untuk membimbing tingkah laku. Menurut Merton, didalam 

suatu masyarakat yang berorientasi kelas kesempatan untuk menjadi yang 

teratas tidaklah dibagikan secara merata. Sangat sedikit anggota kelas bawah 

yang mencapainya. Sarana harus ada bagi setiap individu guna mencapai 

tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Berdasarkan perspektif tersebut, struktur 

sosial merupakan akar dari masalah kejahatan. Strain theory ini berasumsi 

bahwa orang itu taat hukum, tetapi dibawah tekanan besar mereka akan 
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melakukan kejahatan, disparitas antara tujuan dan sarana inilah yang 

memberikan tekanan tadi. 

Kesempatan untuk meningkat dalam jenjang sosial memang ada, tetapi tidak 

tersebar secara merata. Seorang anak yang lahir dari keluarga miskin dan tidak 

berpendidikan, misalnya hampir tidak memiliki peluang untuk meraih posisi 

bisnis atau professional sebagaimana dimiliki anak yang lahir dari sebuah 

keluarga kaya dan berpendidikan. Sekali lagi, semua orang dalam masyarakat 

memiliki tujuan yang sama (meraih kemakmuran dalam arti kekayaan). 

Pertanyaannya, mengapa keinginan untuk meningkat secara sosial (social 

mobility) tadi membawa kepada penyimpangan? Masalahnya menurut Merton 

adalah struktur sosial yang membatasi akses menuju tujuan (berupa 

kesuksesan) melalui legitimate means (seperti pendidikan tinggi, bekerja 

keras, koneksi keluarga). Anggota dari kelas bawah khususnya terbebani 

sebab mereka memulai jauh dibelakang dalam lomba meraih sukses tersebut 

dan mereka haruslah benarbenar orang yang sangat berbakat atau sangat 

beruntung untuk mencapainya. 

Kesenjangan apa yang diharapkan oleh budaya (yaitu sukses) dan apa yang 

dimungkinkan oleh struktur social (yaitu legetime means yang terbatas) 

menimbulkan posisi menginginkan suatu tujuan yang tidak dapat dicapai 

melalui sarana-sarana konvensional.
24
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B. Pengertian Penanggulangan Kejahatan 

Penaggulangan yaitu segala daya upaya yang dilakukan oleh setiap orang maupun 

lembaga pemerintahan ataupun swasta yang bertujuan mengusahakan 

pengamanan, penguasaan dan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi 

manusia yang ada.
25

 Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi 

oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan 

sangat meresahkan, disamping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman 

dalam masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi kejahatan 

tersebut. Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh 

pemerintah maupun masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan 

sambil terus menerus mecari cara paling tepat dan efektif untuk mengatasi 

masalah tersebut.  

Menurut Barda Nawawi Arief upaya atau kebijakan untuk melakukan 

pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan 

kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih 

luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upaya- upaya untuk 

kesejahteraan sosial dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan 

masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan 

menggunakan sarana ”penal” (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana 

khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah 
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pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa ”social welfare” dan 

“social defence”.
26

 

Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat 

dibagi dua yaitu, jalur ”penal” (hukum pidana) dan jalur “non penal” (diluar 

hukum pidana). Upaya atau kebijakan untuk melakukan Pencegahan dan 

Penangulangan Kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal (criminal 

policy). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih 

luas, yaitu kebijakan sosial (social policy) yang terdiri dari kebijakan atau 

upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (social-welfare policy) dan kebijakan 

dan upaya upaya untuk perlindungan masyarakat (social-defence policy). 

Dilihat dalam arti luas kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang 

lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materiil, di bidang hukum pidana 

formal dan dan di bidang hukum pelaksanaan hukum pidana. Penanggulangan 

kejahatan dapat dilakukan dengan menggunakan sarana Non Penal dan sarana 

Penal. 

Upaya non penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat 

preventif yaitu upaya-upaya pencegahan terhadap kemungkinan kejahatan 

yang dilaksanakan sebelum terjadi kejahatan. Meskipun demikian apabila 

pencegahan diartikan secara luas maka tindakan represif yang berupa 

pemberian pidana terhadap pelaku kejahatan dapatlah dimasukkan agar orang 

yang bersangkutan dan masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak 
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pidana.
27

 Upaya penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat 

represif (penindakan) bagi pelanggar hukum atau pelaku kejahatan. Jadi, 

upaya ini dilakukan setelah kejahatan terjadi dengan cara memberikan 

hukuman terhadap pelaku kejahatan. Dengan demikian upaya penanggulangan 

kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu, jalur ”penal” (hukum 

pidana) dan jalur “non penal” (diluar hukum pidana). 

a) Upaya Non Penal (preventif) 

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah 

terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan 

lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik 

kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha- usaha 

memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi 

kejahatan ulangan. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena 

upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus 

dan ekonomis. Barnest dan Teeters menunjukkan beberapa cara untuk 

menanggulangi kejahatan yaitu: 

1) Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk 

mengembangkan dorongan- dorongan sosial atau tekanan-tekanan 

sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku 

seseorang ke arah perbuatan jahat. 

2) Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan 

potensialitas criminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut 
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disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang 

mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga 

dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis . 

Dari pendapat Barnest dan Teeters tersebut di atas menunjukkan bahwa kejahatan 

dapat kita tanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial 

yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan 

pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi mutlak 

dilakukan. Sedangkan faktor-faktor biologis, psikologis, merupakan faktor yang 

sekunder saja.
28

 Jadi dalam upaya preventif itu adalah bagaimana kita melakukan 

suatu usaha yang positif, serta bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti 

keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya 

dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan 

ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang 

juga disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran dan patisipasi masyarakat 

bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama. Dilihat dari 

pengertian tindak pidana yang melanggar peraturan-peraturan pidana, diancam 

dengan hukuman oleh undang-undang dan dilaksanakan oleh seseorang dengan 

bersalah, orang mana harus dapat dipertanggungjawabkan, dan hendaknya pihak 

kepolisian juga mampu mempertahankan dan melaksanakan peraturan-peraturan 

yang telah ditetapkan, apabila kita mengkaji nya lebih jauh dari pada pengertian 

ini maka didalamnya terdapat beberapa unsur delik yakni: 
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a. Adanya unsur perbuatan; 

b. Adanya unsur pelanggaran peraturan pidana; 

c. Adanya unsur diancam dengan ancaman hukuman; 

d. Dilakukan dengan kesalahan; 

Unsur delik yang merupakan unsur dari pada sifat melawan hukum adalah 

perbuatan, karena hanya perbuatan itulah yang hanya diikuti oleh unsur-unsur 

obyeknya, yang dapat dibagi kedalam beberapa bagian antara lain meliputi : 

a. Perbuatan tersebut telah dirumuskan oleh undang-undang; 

b. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum; 

c. Dilakukan dengan kesalahan; 

d. Perbuatan tersebut diancam pidana. 

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh atruan hukum, larangan 

disertai dengan ancaman, atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja 

yang melanggar larangan tersebut. Menentukan kapan dan dalam hal apa mereka 

yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana 

sebagaimana yang diancamkan. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan 

pidana itu dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar 

larangan tersebut. seseorang dikatakan telah melakukan tindak pidana apabila 

memenuhi unsur-unsur sebagai berikut : 

a. Perbuatan pidana dalam arti yang luas dari manusia (aktif dan 

membiarkan); 
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b. Sifat melawan hukum (baik yang bersifat subyektif maupun yang bersifat 

obyektif) 

c. Dapat dipertanggung jawabkan kepada seseorang  

d. Diancam dengan pidana.
29

 

W.P.J Pompe mengemukakan, hukum positif straafbaarfeit itu adalah feit yang 

diancam pidana dengan ketentuan undang-undang. Beliau mengatakan bahwa 

menurut teori straafbaarfeit adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum 

dilakukan dengan cara kesalahan dan ancaman pidana yang ada dalam hukum 

positif. Menurut Pompe sifat melawan hukum ini bukanlah merupakan sifat 

mutlak adanya perbuatan pidana.
30

 Untuk menjatuhkan pidana tidaklah cukup 

dengan adanya tindak pidana, akan tetapi disamping itu pula harus ada orang 

yang dapat dipidana, orang ini tidak ada jika tidak ada sifat melawan hukum 

atau kesalahan. Syarat formil haruslah ada karena adanya azas legalitas yang 

tersimpul di dalam Pasal 1 KUHP, sedangkan oleh masyarakat adalah 

perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, oleh karena 

bertentangan dengan atau menghambat tercapainya tata cara dalam pergaulan 

masnyarakat yang dicita-citakan. Jadi dalam hal ini syarat utamanya adalah 

perbuatan tindak pidana bahwa pada kenyataannya adanya peraturan atau 

ketentuan yang melarang dan mengancam dengan sanksi pidana kepada siapa 

yang melanggar larangan tersebut. Pemidanaan yaitu suatu proses pemberian 

sanksi pidana yang melanggar aturan hukum pidana sesuai dengan aturan 

hukum yang berlaku. Kesalahan yaitu suatu perbuatan yang melanggar norma 
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dimana tidak adanya unsur pemaaf dan pembenar. Sedangkan untuk dapat 

dipidananya seseorang harus terdapat kesalahan pada orang tersebut artinya 

secara yuridis tidak ada alasan pemaaf seperti yang diatur dala Pasal 44 dan 

Pasal 48 KUHP, maupun tidak ada alasan pembenar seperti yang disyaratkan 

pada Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 KUHP. Pada tindak pidana kejahatan 

diperlukan adanya kesenjangan atau kealpaan. Hal ini diatur dalam buku II 

KUHP Pasal 104 sampai dengan Pasal 488 KUHP. Dalam KUHP tersebut 

unsur-unsur kejahatan dinyatakan tegas atau dapat disimpulkan dari rumusan 

pasal tindak pidana tersebut. 

b) Upaya Penyelesaian Secara Kekeluargaan. 

Apabila pada lembaga pembiayaan konsumen telah terjadi penggelapan dalam 

jabatan maka perusahaan pembiayaan tersebut dapat pula melakukan upaya 

musyawarah/damai kepada pelaku penggelapan yang mempunyai itikad baik 

sebelum pihak lembaga pembiayaan konsumen tersebut mengajukan perkara 

kepada pihak yang berwajib. Upaya penanggulangan secara kekeluargaan ini 

bersifat mencegah yang diharapkan dapat menciptakan adanya suatu 

hubungan kemitraan dengan semua pihak tidak hanya konsumen tetapi juga 

jika ada oknum dari karyawan itu sendiri yang berbuat melanggar ketentuan 

hukum yang berlaku dan hal ini penting guna menghindari tindak pidana 

penggelapan yang dapat menimbulkan bagi salah satu pihak. Kebijakan awal 

dan mendasar untuk penanggulangan tindak pidana penggelapan dalam 

jabatan dibidang lembaga pembiayaan konsumen adalah tanpa menggunakan 
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sarana penal. Kebijakan ini pada dasaranya bermula dari ajaran hukum 

fungsional, ajaran hukum sosiologis, dan teori tujuan pemidanaan integratif. 

c) Upaya Penal (represif) 

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara 

konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan 

dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan 

sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar 

bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar 

hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulanginya dan 

orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan 

ditanggungnya sangat berat . Dalam membahas sistem represif, tentunya tidak 

terlepas dari sistem peradilan pidana kita, dimana dalam sistem peradilan 

pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu sub- sistem 

kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan kepengacaraan, yang 

merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara 

fungsional. Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan 

metode perlakuan (treatment) dan penghukuman (punishment). Lebih jelasnya 

uraiannya sebagai berikut ini : 

1) Perlakuan ( treatment ) Perlakuan berdasarkan penerapan hukum, 

menurut Abdul Syani yang membedakan dari segi jenjang berat dan 

ringannya suatu perlakuan, yaitu : 
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a. Perlakuan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana, artinya 

perlakuan yang paling ringan diberikan kepada orang yang belum 

telanjur melakukan kejahatan. Dalam perlakuan ini, suatu 

penyimpangan dianggap belum begitu berbahaya sebagai usaha 

pencegahan. 

b. Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, 

artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukum 

terhadap si pelaku kejahatan.
31

 Adapun yang diharapkan dari 

penerapan perlakuan-perlakuan ini ialah tanggapan baik dari 

pelanggar hukum terhadap perlakuan yang diterimanya. Perlakuan 

ini dititik beratkan pada usaha pelaku kejahatan agar dapat kembali 

sadar akan kekeliruannya dan kesalahannya, dan dapat kembali 

bergaul di dalam masyarakat seperti sediakala. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa perlakuan ini mengandung dua tujuan pokok, 

yaitu sebagai upaya pencegahan dan penyadaran terhadap  pelaku 

kejahatan agar tidak melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi 

dimaksudkan agar si pelaku kejahatan ini di kemudian hari tidak lagi 

melakukan pelanggaran hukum, baik dari pelanggaran- pelanggaran 

yang mungkin lebih besar merugikan masyarakat dan pemerintah. 

2) Penghukuman (punishment) 

Jika ada pelanggar hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan 

perlakuan (treatment), mungkin karena kronisnya atau terlalu beratnya 
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kesalahan yang telah dilakukan, maka perlu diberikan penghukuman 

yang sesuai dengan perundang-undangan dalam hukum pidana. Oleh 

karena Indonesia sudah menganut sistem pemasyarakatan, bukan lagi 

sistem kepenjaraan yang penuh dengan penderitaan, maka dengan 

sistem pemasyarakatan hukuman dijatuhkan kepada pelanggar hukum 

adalah hukuman yang semaksimal mungkin (bukan pembalasan) 

dengan berorientasi pada pembinaan dan perbaikan pelaku kejahatan. 

Upaya penanggulangan hukum pidana melalui sarana penal dalam mengatur 

masyarakat lewat perundang-undangan pada hakikatnya merupakan wujud 

suatu langakah kebijakan (policy). Upaya penanggulangan kejahatan dengan 

hukum pidana (sarana penal) lebih menitikberatkan pada upaya yang bersifat 

“represif” atau disebut penindsan/penumpasan, setelah kejahatan atau tidak 

pidana terjadi. Selain itu pada hakikatnya sarana penal merupakan bagian dari 

usaha penegakan hukum oleh karena itu kebijakan hukum pidana merupakan 

bagian dari kebijakan penegakan hukum (Law Enforcement). 
32

 Upaya 

penanggulangan kejahatan khususnya kejahatan penyalahgunaan narkotika 

dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu upaya pre-emtif, upaya preventif 

(pencegahan), dan upya represif (penindakan). Ketiga hal ini merupakan 

fungsi - fungsi utama (operasional) sesuai dengan tugas pokok Polri yang 

diatur dalam Pasal 13 UU Kepolisian, yakni: 
33
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1) Upaya Pre-Emtif (pembinaan) 

Upaya Pre-Emtif di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh 

pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha 

yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emtif adalah 

menanamkan nilainilai/ norma-norma yang baik sehingga norma-norma 

tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan 

untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk 

melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam 

upaya ini faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. 

2) Upaya Preventif (pencegahan) 

Upaya-upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang 

masih ada tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya 

preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk 

melakukan kejahatan. Upaya preventif (pencegahan) dimaksudkan sebagai 

usaha untuk mengadakan perubahan-perubahan yang bersifat positif 

terhadap kemungkinan terjadinya gangguan-gangguan di dalam 

masyarakat, sehingga tercipta stabilitas hukum. Jadi dalam upaya preventif 

kesempatan ditutup. Tindakan preventif ini merupakan upaya yang lebih 

baik dari upaya setelah terjadinya suatu tindak pidana. Mencegah 

kejahatan adalah lebih baik dari pada mencoba mendidik penjahat menjadi 

lebih baik. Lebih baik dalam arti lebih mudah, lebih murah, serta mencapai 

tujuan yang diinginkan. Bahkan menjadi salah satu asas dalam kriminologi 

yaitu usaha-usaha memperbaiki atau mendidik para penjahat untuk tidak 
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mengulang kejahatannya. Meskipun demikian cara-cara memperbaiki atau 

mendidik para penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi 

lagi kejahatan yang berulang-ulang (residivis). 

3) Upaya Represif 

Merupakan program yang ditujukan untuk menindak para produsen, 

bandar, pengedar dan pemakai narkotika secara hukum. Upaya represif 

adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang 

ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya 

represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai 

dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar 

bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang 

melanggar hukum dan merugikan masyarakat , sehingga tidak akan 

mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat 

sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat. Pada upaya represif, 

tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana kita, dimana dalam 

sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu 

sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian pemasyarakatan, dan 

advokat, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan 

berhubungan secara fungsional. 

C. Tinjauan Umum tentang Narkotika 

1. Pengertian Narkotika 

Secara etimologi narkotika berasal dari kata “Narkoties” yang sama artinya 

dengan “Narcosis” yang berarti membius. Sifat dari zat tersebut terutama 
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berpengaruh terhadap otak sehingga menimbulkan perubahan pada prilaku, 

perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, dan halusinasi disamping dapat digunakan 

dalam pembiusan.
34

 Secara harfiah narkotika sebagaimana di ungkapkan oleh 

Wilson Nadaek alam bukunya “Korban Ganja dan Masalah Narkotika”, 

merumuskan sebagai berikut : Narkotika berasal dari bahasa Yunani, dari kata 

Narke, yang berarti beku, lumpuh, dan dungu.
35

 Menurut Farmakologi medis, 

yaitu “ Narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan (terutama) rasa nyeri 

yang berasal dari daerah Visceral dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong 

masih sadar namun masih haruis di gertak) serta adiksi.
36

 

Soedjono D. menyatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis 

zat, yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh 

terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut berupa : menenangkan, 

merangsang, dan menimbulkan khayalan (halusinasi). Sedangkan menurut Elijah 

Adams memberikan definisi narkotika adalah sebagai berikut, “Narkotika adalah : 

terdiri dari zat sintesis dan semi sintesis yang terkenal adalah heroin yang terbuat 

dari morfhine yang tidak dipergunakan, tetapi banyak nampak dalam perdagangan 

– perdagangan gelap, selain juga terkenal istilah dihydo morfhine. Selain definisi 

yang diberikan oleh para ahli, terdapat juga pengertian narkotika dalam Undang – 

undang. Pada Undang – undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang narkotika 

memberikan pengertian narkotika sebagai berikut : 

Narkotika adalah ; 

                                                           
34

 Mohammad Taufik Makarao, Op. Cit, hlm.21 
35

 Wison Nadack, 1983, Korban Ganja dan Masalah Narkotika, Indonesia Publishing House, 
Bandung, hal. 122 
36

 Wijaya A.W. 1985, Masalah Kenakan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika, Armico, Bandung, 
hal. 145 



36 
 

 

1. Bahan – bahan yang disebut dalam angka 2 sampai angka 3 

2. Garam – garam dan turunan – turunan dan morfhine dan kokaina 

3. Bahan – bahan lain namun alamiah sintesa maupun semi sintesa yang 

belum disebutkan yang dapat dipakai sebagai pengganti morfhine atau 

kokaina yang ditetapkamn oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika, 

bilamana di salahgunakan dapat menimbulkan ketergantungan yang 

merugikan, sepertimorfina dan kokaina. 

4. Campuran – campuran yang sedian – sedian mengandung bahan yang 

tersebut dalam huruf a,b, dan c. 

Undang – undang Nomor. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika menyebutkan yaitu 

narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman sintesis maupun semi 

sintesis 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 atau yang kemudian ditetapkan dengan 

keputusan Menteri Kesehatan. Narkotika adalah bahan/zat/obat yang bila masuk 

kedalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh terutama otak/susunan saraf 

pusat, sehingga menyebabkangangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosial 

karena terjadi kebiasaan, ketagihan (adiksi) serta ketergantungan (dependensi).
37

 

Pengertian Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang 

Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan 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, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan 

dapat menimbulkan ketergantungan. Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 

35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari 

segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana yang diperberat. 
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Cakupan yang lebih luas tersebut selain didasarkan pada faktor-faktor diatas juga 

karena perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai dan norma dalam 

ketentuan yang berlaku tidak memadai lagi sebagai sarana efektif untuk mencegah 

dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Salah satu 

materi baru dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yaitu pembagian 

narkotika dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, mengenai bagaimana penggolongan 

dimaksud dari masing-masing golongan telah di rumuskan dalam Pasal 6 ayat (1) 

Undang-undang Narkotika. Pengembangan Narkotika bisa digunakan untuk 

pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Bab IX Pasal 53 sampai dengan 

Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 terutama untuk kepentingan 

Pengobatan termasuk juga untuk kepentingan Rehabilitasi. Narkotika, 

Psikotropika dan bahan adiktif lainnya adalah berbagai macam obat yang 

semestinya dimanfaatkan sesuai dengan kepentingan tertentu, misalnya pada 

dunia medis untuk membantu proses kerja dokter dalam melakukan operasi 

bedah. Akan tetapi saat ini obat-obat terlarang ini telah dikonsumsi, diedarkan dan 

diperdagangkan tanpa izin berwajib demi memperoleh keuntungan dan nikmat 

sesaat saja. 

Undang – undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika memberikan 

pengertian psikotropika adalah sebagai berikut : Psikotropika adalah obat atau zat 

alamiah maupun sintesis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui 

pengaruh efektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas 

pada aktivitas mental dan perilaku. Pengertian tersebut dapat dipahami bahwa 

antara narkotika dan psikotropika adalah berbeda, walaupun perbedaan tersebut 

tidak terlalu mendasar dan pada umumnya masyarakat juga kurang memahami 
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adanya perbedaan tersebut. Zat Narkotika bersifat menurunkan bahkan 

menghilangkan kesadaran seseorang sedangkan zat psikotropika justru membuat 

seseorang semakin aktif dengan pengaruh dari saraf yang ditimbulkan oleh 

pemakai zat psikotropika tersebut. 

Bunyi Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 tersebut dapat dipahami 

bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan 

tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan 

atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa sakit, mengurangi sampai 

menghilangkan rasa ngeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Prekursor 

Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau kimia yang dapat digunakan 

dalam pembuatan Narkotika.
38

 Dalam pergaulan sehari – hari, narkotika dan 

psikotropika cendrung disamakan, masyarakat lebih mengenal pada zat tersebut 

sebagai narkoba 

2. Penggolongan Narkotika 

Narkotika memiliki daya adikasi (ketagihan) yang sangat berat. Narkotika juga 

memiliki daya toleran (penyesuaian) dan daya habitual (kebiasaan) yang sangat  

tinggi. Ketiga sifat narkotika ini yang menyebabkan pemakai narkotika tidak 

dapat lepas dari cengkeramannya. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jenis-jenis narkotika dibagi kedalam 3 

(tiga) kelompok, yaitu narkotika golongan I, Golongan II dan Golongan III. 

a. Narkotika golongan I adalah narkotika yang paling berbahaya, karena daya 

aditifnya sangat tinggi. Golongan ini tidak boleh digunakan untuk 

kepentingan apapun kecuali untuk penelitian atau ilmu pengetahuan dan 
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tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi 

mengakibatkan ketergantungan. Dalam pasal 9 ayat 1 UU No.22 Tahun 

2009 dijelaskan bahwa narkotika golongan I dilarang di produksi dan/atau 

digunakan dalam proses prodeksi kecuali dalam jumlah yang sangat 

terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilakukan 

dengan pengawasan yang ketat dari Mentri Kesehatan. Yang termasuk 

narkotika golongan I ada 26 macam. Salah satu contohnya adalah ganja, 

kokain, morfin, opium, dan lain-lain. 

b. Narkotika golongan II adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, 

tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Digunakan sebagai 

pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan 

pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi 

mengakibatkan ketergantungan. Jenis narkotika golongan II yang paling  

popular digunakan adalah jenis heroin yang merupakan turunan dari 

morfin. Heroin dengan kadar rendah disebut dengan putauw. Putauw 

merupakan jenis narkotika yang paling sering disalahgunakan. 

c. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan 

dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu 

pengetahuan serta mempunyai potnsi ringan dalam ketergantungan. 

Kegunaan narkotika ini adalah sama dengan narkotika golongan II yaitu 

untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. 

Contohnya adalah kodein dan turunannya.
39

  

(narkotika dan obat – obat terlarang / psikotropika) atau NAPZA, narkoba menrut 

proses pembuatannya terbagi menjadi 3 (tiga) golongan yaitu : 

1. Alami, adalah jenis zat / obat yang diambil langsung dai alam, tanpa ada 

proses fermentasi, contohnya : Ganja, Kokain dan lain – lain 

2. Semi Sintesis, jenis zat / obat yang diproses sedemikian rupa melalui 

proses fermentasi, contohnya : morfein, heroin, kodein, crack dan lain – 

lain. 

3. Sintesis, merupakan obat zat yang mulai dikembangkan sejak tahun 1930-

an untuk keperluan medis dan penelitian digunakan sebagai penghilang 

rasa sakit (analgesic) dan penekan batuk (Antitusik) seperti :amphetamine, 

deksamfitamin, pethadin, meperidin, metadon, dipopanon, dan lain – lain. 

Zat / obat sintesis juga dipakai oleh para dokter untuk terapi bagi para 

pecandu narkoba. 
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D. Penyalahgunaan Narkotika  

Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan seseorang dapat diartikan 

menggunakan narkotika tidak sebagaimana mestinya, dalam hal ini tentunya 

di luar pengawasan seorang dokter. Terjadinya penyalahgunaan di dalam 

masyarakat tentunya sangat mempengaruhi masyarakat itu sendiri. Pengaruh 

itu bisa berupa pengaruh terhadap ketenangan dalam masyarakat, pengaruh 

terhadap timbulnya kejahatan dalam masyarakat dan sebagainya. Menurut 

Dadang Hawari, diatara faktor-faktor yang berperan dalam penggunaan 

narkotika dan psikotropika adalah  

a. Faktor kepribadian anti sosial dan Psikopatrik 

b. Kondisi kejiwaan yang mudah merasa kecewa atau depresi 

c. Kondisi keluarga yang meliputi keutuhan keluarga, kesibukan orang 

tua, hubungan orang tua dengan anak 

d. Kelompok teman sebaya 

e. Narkotika dan psikotropika itu sendiri mudah diperoleh dan tersedianya 

pasaran yang resmi maupun tidak resmi.
40

 

Narkotika yang disalah gunakan dapat membawa efek-efek terhadap tubuh 

sipemakai sebagai berikut: 

a) Euphoria, yaitu suatu perasaan riang gembira yang dapat ditimbulkan 

oleh narkoba, yang abnormal dan tidak sepadan/tidak sesuai dengan 

keadaan jasmani/rohani si pemakai sebenarnya. Efek ini ditimbulkan oleh 

dosis yang tidak begitu tinggi. 

b) Delirium, yaitu menurunnya kesadaran mental sipemakai disertai 

kegelisahan yang agak berat yang terjadi secara mendadak, yang dapat 

menyebabkan gangguan koordinasi otot-otot gerak motorik. Efek 

delirium ini ditimbulkan oleh pemakai dosis yang lebih tinggi dibanding 

pada euphoria. 

c) Halusinasi, yaitu suatu persepsi panca indera, sehingga apa yang dilihat, 

apa yang didengar tidak seperti kenyataan sesungguhnya. 
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d) Drowsiness, yaitu kesadaran yang menurun atau keadaan antara sadar dan 

tidak sadar seperti keadaan setengah tidur disertai pikiran yang sangat 

kacau dan kusut 

e) Collapse, yaitu keadaan pingsan dan jika sipemakai over dosis dapat 

mengakibatkan kematian.
41

 

Menurut pengaruh penggunaannya (effect), akibat kelebihan dosis (overdosis) dan 

gejala bebas pengaruhnya (Withdrawal Syndrome) dan kalangan medis, obat – 

obatan yang sering disalahgunakan itu dibagi ke dalam 2 (dua) kelompok yaitu:
42

 

1. Kelompok Narkotika, pengaruhnya menimbulkan euphurina, rasa ngantuk 

berat, penciutan pupil mata, dan sesak napas. Kelebihan dosis akan 

mengakibatkan kejang – kejang, koma, napas lambat dan pendek – 

pendek. Gejala bebas pengaruhnya adalah gambapng marah, gemetaran, 

panic serta berkeringat, obatnya seperti : metadon, kodein, dan 

hidrimorfon. 

2. Kelompok Depresent, adalah jenis obat yang brefungsi mengurangi 

aktivitas fungsional tubuh. Obat ini dapat membuat si pemakai merasa 

tenang dan bahkan membuatnya tertidur atau tidak sadarkan diri. 

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur mengenai 

pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus dan pidana 

maksimal, pidana penjara seumur hidup maupun pidana mati. Pemberatan pidana 

tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah 

narkotika. Tindak pidana psikotropika dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 

2009 tentang Narkotika tercantum dalam bab XIV mengenai Ketentuan Pidana, 

Pasal 59 sampai Pasal 72. Tindak pidana yang dimaksud antara lain adalah:  

1) Menggunakan psikotropika golongan I selain utnuk tujuan ilmu 

pengetahuan (Pasal 59 ayat (1) huruf a) 

2) Memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi 

psikotropika golongan I (Pasal 59 ayat (1) huruf b) 
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3) Mengedarkan psikotropika golongan I tidak disalurkan oleh pabrik obat 

dan pedagang besar kepada lembaga penelitian dan/atau lembaga 

pendidikan guna kepentingan ilmu pengetahuan (Pasal 59 ayat (1) huruf 

c) 

4) Mengimpor psikotropika golongan I selain untuk kepentingan ilmu 

pengetahuan (Pasal 59 ayat (1) huruf d) 

5) Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa 

psikotropika golongan I (Pasal 59 ayat (1) huruf e) 

6) Memproduksi psikotropika golongan I selaibn di produksi oleh pabrik 

obat yang telah memiliki izin (Pasal 60 ayat (1) huruf a) 

7) Memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang 

tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan (Pasal 60 ayat (1) huruf b) 

8) Memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang 

tidak terdaftar pada departeman yang bertanggung jawab di bidang 

kesehatan (Pasal 60 ayat (1) huruf c) 

9) Menyalurkan, menerima penyaluran psikotropika selain yang 

ditetapkan Pasal 12 ayat (2) undang-undang ini (Pasal 60 ayat (2) dan 3) 

10)  Menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan Pasal 14 ayat (1), 

Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3) (Pasal 60 ayat (4)), menerima 

penyerahan psikotropika selain ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3), 

Pasal 14 ayat (4) (Pasal 60 ayat (5)) 

11)  Mengekspor atau mengimpor psikotropika selain yang ditentukan 

dalam Pasal 16, tanpa surat persetujuan ekspor/impor, melaksanakan 

pengangkutan ekspor atau impor psikotropika tanpa sutar persetujuan 

ekspor/impor (Pasal 61) 

12)  Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa 

psikotropika (Pasal62) 

13)  Melakukan pengangkutan psikotropika tanpa dilengkapi dokuman 

pengangkutan (Pasal 63 ayat (1) huruf a) 

14)  Melakukan perubahan tujuan negara ekspor tidak memenuhi ketentuan 

(Pasal 63 ayat (1) huruf b) 

15)  Melakukan pengemasan kembali psikoropika tidak memenuhi 

ketentuan (Pasal 63 ayat (1) huruf c) 

16)  Tidak mencantumkan label pada kemasan psikotropika (Pasal63 ayat 

(2) huruf a)  

17)  Mencantumkan tulisan berupa keterangan dalam label psikotropika 

yang tidak lengkap dan menyesatkan (Pasal 63 ayat (2) huruf b) 

18)  Mengiklankan psikotropika tidak pada media cetak ilmiah kedokteran 

dan/atau media cetak ilmiah farmasi (Pasal 63 ayat (2) huruf c) 

19)  Melakukan pemusnahan psikotropika tidak sesuai dengan ketentuan 

yang dimaksud Pasal 53 ayat (2) atau Pasal 53 ayat (3) (Pasal 63 ayat 

(2) huruf d) 

20)  Percobaan atau perbuatan untuk melakukan tindak pidana psikotropika 

(Pasal 69) 

21)  Tindak pidana psikotropika yang dilakukan secara korporasi (Pasal 70) 

22)  Bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, 

membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau 
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mengorganisasikan suatu tindak pidana psikotropika sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, atau Pasal 63 (Pasal 71) 

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juga mencantumkan 

tentang pemberatan pidana, yaitu:   

1. Pasal 70 menerangkan jika tindak pidana psikotropika sebagaimana 

dimaksudkan dalam Pasal 60, 61, 62, 63, dan 64 dilakukan oleh 

korporasi, maka disamping dipidananya pelakuk tindak pidana, kepada 

korporasi dikenakan pidana denda sebesar 2 (dua) kali pidana denda yang 

berlaku untuk tindak pidana tersebut dan dapat dijatuhkan pidana 

tambahan berupa pencabutan izin usaha. 

2. Pasal 71 mencantumkan bahwa barangsiapa bersengkongkol atau 

bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut 

melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, 61, 62, atau Pasal 63 di pidana 

sebagai permufakatan jahat ancaman pidananya ditambah sepertiga 

pidana yang berlaku untuk pidana tersebut. 

3. Pasal 72 mencantumkan bahwa jika tindak pidana psikotropika dilakukan 

dengan menggunakan anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun 

dan belum menikah atau orang di bawah pengampuan atau ketika 

melakukan tindak pidana belum lewat dua tahun sejak selesai menjalani 

seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, 

ancaman pidana ditambah sepertiga pidana yang berlaku untuk tindak 

pidana tersebut. 

Penjelasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 53 ayat 1, 2 dan 3 

yang dijelaskan: 

1. Untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter 

dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III ketentuan 

peraturan perundang-undangan.
43

 

2. Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memiliki, 

menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri. 

3. Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai bukti 

yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, atau dibawa untuk 

digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  
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Cara penyalahgunaan Narkoba biasanya di sesuaikan dengan bentuk dan 

jenis dari narkoba itu sendiri, sebagaimana diketahui bahwa narkoba terdiri 

dari berbagai jenis dan bentuk, ada yang berbentuk tablet, serbuk, cair. 

Berikut merupakan cara penyalahgunaan dari heroin dan putauw : Putauw 

dan heroin merupakan jenis narkoba yang berbentuk serbuk berwarna 

putih. Bahan berbahaya sejenis ini dikonsumsi dengan berbagai cara dan 

alat, antara lain: 

a. Serbuk heroin atau putauw dicampur dengan air. Setelah tercampur, 

larutantersebut disaring menggunakan kapas, lalu air hasil 

saringannya disedotmenggunakan alat suntik, untuk kemudian 

cairan tersebut disuntikan ke dalamurat nadi tangan.  

b. Serbuk putauw atau heroin diletakkan di atas kertas aluminium foil, 

kemudian bagian bawah dari kertas aluminium foil yang telah 

ditaburi serbuk putauw tersebut dibakar. Setelah berasap, asap 

tersebut dihirup dengan menggunakan bong atau sejenis pipa yang 

terbuat dari plastik atau kaca yang dirancang khusus untuk 

menggunakan putauw. Jika tidak tersedian pipa kaca, sebagian 

konsumen memakai uang kertas yang masih kuat dan keras. Ada 

juga yang memakai langsung menyedot serbuk tersebut melalui 

mulut atau hidung 
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4. Jenis jenis narkotika  

a. Ganja (Mariyuana) 

Dibuat dari bunga dan daun sejenis tumbuhan rumput di india dalam ilmu 

pengetahuan disebut cannabis sativa
44

 Cara pemakaiannya dihisap dengan 

rokok, baik dalam bentuk batang maupun melalui pipa. Ganja dapat juga 

dimakan dengan dibubukkan diatas selada, dimasukkan kedalam anggur 

dan lain-lain untuk pengaruh ganja yang dirokok bertahan 2-4 jam 

sedangkan bila dimakan pengaruhnya sampai 5-12 jam. Penggunaan ganja 

sebagai obat telah dikenal sejak dahulu di india dan china. di Eropa dan 

Amerika penggunaan ganja dalam pengobatan baru dikenal pada abad ke 

18 dan awal abad 19 yaitu untuk mengobati rematik, depresi dan juga 

dipakai untuk menghilangkan rasa mual
45

 

b. Candu (Opium) 

Tanaman candu ini sudah dikenal sejak abad ke 4 SM diketahui tanaman 

ini subur dikawasan Mediterania. selanjutnya tanaman candu 

dibudidayakan oleh orang-orang yang berada di Asia, seperti Afganistan, 

China, India, Turki di Amerika (Meksiko) dan di Eropa (Hongaria)
46

 

Nama lain dari candu adalah Opium (Opium popy) dan madat dalam 

bahasa yunani, opium berarti getah (juice), candu (Opium) adalah getah 

yang berwarna putih seperti air susu yang keluar dari kotak biji tanaman 
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papaver sommiferum yang belum masak. Bila kotak biji itu diiris maka 

keluarlah getah berwarna putih yang kemudian dikeringkan berubah 

bentuknya seperti karet berwarna kecoklatan dan bila dikeringkan (hingga 

kering) dapat ditumbuk menjadi serbuk opium yang dulunya bisa 

digunakan untuk obat penghentian diare namun karena kemajuan ilmu 

pangetahuan dan teknologi maka candu (Opium) dapat diolah sehingga 

menghasilkan morpin dan kodein yang merupakan salah satu koloid yang 

terdapat dalam candu metah
47

 

c. Ups (PaperUppers) atau kokaina 

Kokaina diperoleh dari daun koka dengan jalan proses dilabor. Kokaina 

dibuat dalam bentuk tablet atau tepung yang berbentuk kristal dan cara 

memakainya dengan disuntikkan, zat ini merupakan kumpulan obat 

sintesis yang merangsang susunan urat syaraf dan menyebabkan tidak bisa 

tidur.  

d. Speed 

Speed adalah Methapehatemine yang bisa diinjeksikan, dianggap 

narkotika sangat berbahaya bagi anak-anak muda
48

. Narkotika ini 

mempunyai rangsangan yang amat cepat, apalagi kalau disuntikkan karena 

langsung masuk kedalam tubuh, selain injeksi pemakainya dilakukan 

dengan cara mencium (penciuman). Speed ini berbentuk powder atau 
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cairan bening dan bagian tubuh yang bisa diinjeksikan adalah kulit yang 

berdaging (paha) dan lain-lain. 

e. Downs 

Downs adalah narkotika yang memberikan rasa ketenangan dan 

mengantukkan
49

 Downs tergolong yang bisa dipakai, yaitu dengan jalan 

diresepkan oleh dokter dengan tujuan menghilangkan kecemasan dan 

ketegangan. pemakainya masih terbatas pada tingkat dewasa dan 

disamping itu banyak anak muda hanya sekedar coba-coba yang termasuk 

narkotika ini adalah barbiturates ialah sedatives (berarti membantu orang 

tidur)
50

 .Barbiturates bekerja memperlambat kerja sistem syaraf pusat dan 

memperlambat pula kerja dari bagian tubuh yang lain-lain. Dalam 

pemakainya bila takarnya kecil maka pengaruhnya mengantuk, 

menghilangkan ketegangan, apabila takarannya diperbesar maka akan 

mengakibatkan tertidur. 

f. Psychedalies 

Psychedalies sering juga disebut Hallusiognes adalah obat keras (Narkotic) 

yang menghasilkan banyak perubahan yang dramatik didalam individu 

yang memakainya (pemakai)
51

. Hal ini merupakan istilah untuk narkotika 

yang baru dikenal, terutama bagi kalangan anak muda dan bila dipakai 

atau digunakan akan menimbulkan halusinasi (khayalan). Diantara 

                                                           
49

 Ibid h. 89 
50

 Ibid h. 90 
51

 Ibid h. 91 



48 
 

 

Psychedalies terkenal dan paling keras adalah LSD (Lycergie Acid 

Diethilamid), yaitu suatu zat asam atau kimia, karena itu nama asal dari 

drug itu adalah Acid (asam). LSD ini adalah benda yang mudah larut 

dalam benda seperti kertas, kain dan lain-lain serta tidak mempunyai 

warna, rasa dan bau tetapi kekuatannya jauh lebih tinggi dari kekuatan 

ganja 

g. Heroin 

Heroin adalah bahan semi sintesis yang diperoleh dari Morfin dengan jalan 

mengubah susunan kimia opium. Heroin yang dibuat oleh pabrik obat 

berbentuk bubuk putih, meskipun heroin yang banyak ditemukan jalan-jalan 

biasanya memiliki warna kecoklatan karena telah dicampur dengan bahan 

lain seperti coklat, susu bubuk, tepung dan lainlain. nama lain untuk heroin 

adalah Smack, Seag, Junk, Bear dan Horse. Penggunaan Heroin adalah 

dengan cara dihisap, disedot atau disuntikkan adapun cara yang paling 

populer untuk mengkonsumsi Heroin yaitu dengan cara memasukkan bubuk 

Heroin diatas kertas aluminium dan menghisap asapnya dengan 

menggunakan pipa kecil atau gulungan kertas, penyuntikkan dapat 

dilakukan melalui otot, kulit atau lewat pembuluh vena. Heroin memberi 

efek terhadap fisik, yaitu merupakan zat kebal tubuh yang efektif dengan 

pengaruh penenang diri yang bisa memperlambat pernafasan, detak jantung, 

menciptakan perasaan hangat dan orang yang mengkonsumsi untuk pertama 

kali sering mengalami mual-mual dan muntah- muntah. Sedangkan untuk 

pengaruh narkoba yang merusak tubuh manusia ada beberapa jenis yaitu : 
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a) Depresan 

Narkoba menekan atau memperlambat sistem saraf pusat sehingga 

mengurangi aktivitas fungsional tubuh
52

. Pemakai dapat merasa 

tenang, rasa melambung tinggi, memberikan rasa bahagia atau 

membuatnya tertidur tidak sadarkan diri. 

b) Stimulan 

Narkoba dapat merangsang sistem saraf pusat dan meningkatkan 

kegairahan dan kesadaran
53

. Obat ini dapat mengurangi rasa kantuk 

kelelahan, mengurangi nafsu makan dan mempercepat detak jantung, 

tekanan darah dan pernafasan manusia. 

c) Halusinogen 

Narkoba dapat mengubah rangsangan indera yang ada pada tubuh 

manusia, mengubah perasaan dan pikiran sehingga munculnya 

asumsi yang salah berupa kesan palsu atau halusinasi.  
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III. METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Masalah  

Penelitian Hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai obyek hukum, baik 

hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun 

hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat.  pendapat 

Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang 

didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk 

mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara 

menganalisisnya.
33

 

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua 

pendekatan, yaitu : 

a. Pendekatan Yuridis Normatif, yaitu pendekatan dengan cara melihat dan 

mempelajari buku-buku dan dokumen-dokumen serta peraturan-peraturan 

lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan judul dan pokok bahasan yang 

akan diteliti, yaitu Analisis penanggulangan kejahatan narkotika pada 

mahasiswa universitas lampung  

b. Pendekatan Empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan meneliti data 

primer yang diperoleh secara langsung dari wawancara guna mengetahui 
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kenyataan yang terjadi dalam praktek. Peneliti melakukan wawancara dengan 

aparat penegak hukum serta akademisi untuk mendapat gambaran tentang 

bagaimana penanggulangan kejahatan narkotika pada mahasiswa universitas 

lampung 

B. Sumber dan Jenis Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung di lapangan oleh 

peneliti sebagai obyek penulisan. Data ini diperoleh melalui wawancara sebagi 

pendukung penelitian ini. Data sekunder adalah data yang tidak langsung 

memberikan data kepada peneliti, misalnya penelitian harus melalui orang lain 

atau mencari melalui dokumen. Data ini diperoleh dengan menggunakan studi 

literatur yang dilakukan terhadap banyak buku dan diperoleh berdasarkan catatan-

catatan yang berhubungan dengan penelitian, mempergunakan data yang 

diperoleh dari internet. Sumber data penelitian ini berasal dari data lapangan dan 

kepustakaan.
34

 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian 

dilakukan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini. Data 

Primer ini akan diambil dari wancara kepada Penyidik Direktorat Reskrimsus 

Polda Lampung dan Akademisi atau Dosen Bagian Hukum Pidana. 
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2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, terdiri dari: 

a. Bahan hukum primer terdiri dari: 

1. UU. NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

2. Peraturan-peraturan pelaksana lainnya. 

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan- 

penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer seperti literatur-leteratur 

ilmu hukum, makalah-makalah, dan tulisan hukum lainnya yang berkaitan 

dengan masalah yang diteliti. 

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang bersumber dari kamus-kamus, 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel, jurnal, media massa, paper, serta 

bersumber dari bahan-bahan yang didapat melalui internet. 

C. Penentuan Narasumber 

Berkaitan dengan permasalahan penelitian, maka data lapangan akan diperoleh 

dari para narasumber. Narasumber adalah seseorang yang memberikan pendapat 

atas objek yang diteliti.
35

 Narasumber ditentukan secara purposive yaitu 

penunjukan langsung narasumber tidak secara acak untuk mendapatkan data 

lapangan, dengan anggapan narasumber yang ditunjuk menguasai permasalahan 

dalam penelitian ini.  
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Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung   : 1 Orang 

2. Akademisi Bagian Hukum Pidana FH Unila   : 1 Orang 

3. Satuan Pengamanan Universitas Lampung  : 1 Orang 

Jumlah       : 3 orang 

 

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

1. Prosedur Pengumpulan Data 

a. Studi Lapangan 

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan 

menggunakan metode wawancara (interview) secara langsung dengan 

responden yang harus direncanakan sebelumnya. Wawancara dilakukan secara 

langsung dan terbuka dengan mengadakan tanya jawab untuk mendapatkan 

keterangan dan jawaban yang bebas sehingga data yang diperoleh sesuai 

dengan yang diharapkan. 

b. Studi Kepustakaan 

Studi Kepustakaan dilakukan untuk memperleh data sekunder, yaitu dengan 

cara mempelajari atau membaca, mencatat dan mengutip buku-buku, 

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. 
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2. Prosedur Pengolahan Data 

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya pengolahan sehingga data 

yang didapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti 

yang pada umumnya dilakukan dengan cara: 

1) Pemeriksaan data (editing), yaitu melakukan pemeriksaan data yang 

terkumpul apakah sudah cukup lengkap, sudah cukup benar, dan sudah 

sesuai dengan permasalahan. 

2) Rekonstruksi data (reconstructing), yaitu menyusun ulang data secara 

teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. 

3) Sistematisasi data (sistematizing), yaitu menempatkan data  kerangka 

sistematika bahasan berdasarkan uraian masalah. 

E. Analisis Data 

Pada kegiatan penulisan skripsi ini, analisis terhadap data sekunder dilakukan 

dengan cara menginventarisasi ketentuan peraturan yang bersangkutan dengan 

penelitian ini untuk menemukan doktrin dan teori-teori yang erat hubungannya 

dengan penanggulangan kejahatan narkotika serta faktor-faktor apa saja yang 

menjadi penghambat dalam penanggulangan kejahatan Narkotika di lingkungan 

Universitas Lampung. Sedangkan terhadap data primer dilakukan secara analisis 

deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan atau mendeskripsikan data dan fakta 

yang dihasilkan dari hasil penelitian di lapangan dengan suatu interpretasi, 

evaluasi dan pengetahuan umum. Selanjutnya data yang diperoleh dari penelitian, 
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baik data primer maupun data sekunder kemudian dianalisis dengan menggunakan 

metode induktif, yaitu suatu cara berfikir yang dilaksanakan pada fakta-fakta yang 

bersifat umum yang kemudian dilanjutkan dengan pengambilan kesimpulan yang 

bersifat khusus. 

 



 

 

V. PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan pada uraian di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, sebagai 

berikut: 

1. Penanggulangan Kejahatan Narkotika di kalangan mahasiswa belum berjalan 

dengan baik jika dilihat dari angka pengguna narkotika setiap bulannya, 

berbagai upaya telah dilakukan seperti mengadakan tes urin bagi setiap 

mahasiswa baru, dan berbagai sosialisasi anti narkoba yang dilakukan oleh 

kepolisian, penambahan jam patroli di area kampus oleh satuan pengamanan 

kampus  tetapi tetap saja penyalahgunaan narkotika dikalangan mahasiswa 

tetap terjadi. 

2. Terdapat beberapa faktor penghambat dalam penanggulangan kejahatan 

penyalahgunaan narkotika  yaitu: 

a. Faktor hukum yaitu dalam hal pada Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 yang 

menyatakan, Pecandu Narkotika dan korban penyalagunaan narkotika 

wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial , yang kemudian 

menimbulkan perbedaan persepsi antar para aparat penegak hukum yang 

kemudian menimbulkan penanganan penyalahgunan narkotika yang 
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berbeda-beda pula. Sangat sering terjadi penyidik menggunakan pasal 

yang tidak seharusnya diberikan kepada pecandu dan korban 

penyalahgunaan narkotika 

b. Faktor aparatur penegak hukum, aparat penegak hukum yang seharusnya 

menjadi garda terdepan dalam memberangus tindak pidana narkotika 

terkesan lemah sebab ditemukan berbagai oknum aparat penegak hukum 

yang tercatat melakukan tindak pidana narkotika. 

c. Faktor masyarakat, banyak sekali masyarakat yang tidak peduli akan 

tindak pidana narkotika yang dilakukan di kampus yang bersebelahan 

dengan lingkungan masyarakat dikarenakan hal tersebut membuat 

aparatur penegak hukum menjadi lamban karena kurangnya dukungan 

dari masyarakat.  

d. Faktor budaya hukum, nilai-nilai ketimuran yang merupakan ciri dari 

masyarakat bangsa kita. Hubungan kerja antara satuan pengamanan dan 

Polisi dalam memberantas narkotika di lingkungan kampus. Rasa segan, 

menunggu instruksi, serta mekanisme penangkapan, atau penggrebekan, 

merupakan kendala dalam melaksanakan tugas.  

B. Saran 

1. 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 sehingga para 

mahasiswa dapat mengerti dan menekan angka korban kejahatan narkotika 
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2. pemerintah hendaknya mencari win win solution agar dapat meminimalisir 

hambatan–hambatan dalam penanggulangan narkotika di kalangan 

mahasiswa, yaitu berupa: 

a. Perbaikan peraturan hukum (undang-undang) yang mengenai korban, 

atau pelaku tindak pidana narkotika sehingga tidak terjadi perbedaan 

presepsi antara penegak hukum 

b. Perbaikan moral aparatur penegak hukum, yang diharapkan dapat 

membuat aparat penegak hukum tidak ikut melakukan tindakan 

penyalahgunaan narkotika hal ini menjadi penting sebab aparatur 

penegak hukum sebagai garda terdepan dalam melakukan 

penanggulangan narkotika sehingga nantinya terjadi penurunan angka 

penyalahgunaan narkotika 

c. Adanya penyuluhan narkotika bagi masyarakat agar masyarakat mengerti 

dan memahami bagaimana proses penyalahgunaan dapat terjadi dan 

berbagai narkotika jenis baru sehingga lebih peka terhadap 

penyalahgunaan narkotika yang terjadi di sekitar, sehingga kinerja dari 

aparatur penegak hukum dalam memberantas penyalahgunaan narkotika 

dapat terbantu dengan adanya dukungan dari masyarakat. 

d. Perbaikan budaya hukum, dimana budaya hukum dalam praktik 

penanggulangan penyalahgunaan narkotika di kalangan mahasiswa 

sangat menentukan keberhasilan dalam proses penyelidikan hingga 

penggrebekan pengguna narkotika di kalangan mahasiswa yang 

dilakukan oleh kepolisian dan satuan pengamanan. Sehingga tidak akan 

terjadi asumsi-asumsi yang salah di masyarakat. 
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