
 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

 

Istilah “ narkoba “ tergolong belum lama, istilah narkoba ini muncul sekitar tahun 

1998, dimana banyak terjadi peristiwa penggunaan atau pemakaian barang-barang 

yang termasuk narkotika dan obat-obatan adiktif yang terlarang. 

 

Pengguna atau pemakai atau juga pengedar atau bandar narkotika tersebut barang-

barang itu merupakan barang terlarang di masyarakat maka tidak mungkin 

diedarkan secara terang-terangan. Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997, 

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

baik alamiah, sintesis, maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan 

atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan 

ketergantungan.  

 

Pengguna narkoba mulanya adalah orang-orang kalangan menengah keatas karena 

selain barang yang sulit didapat dan harganya pun relatif mahal. Narkoba 

dijadikan simbol status sosial selaku anak modern. Perkembangan berikutnya 

diikuti oleh remaja kota yang kondisi ekonomi lemah tetapi mereka ingin 

mengikuti gaya hidup modern akhirnya narkoba pun dikemas sesuai dengan selera 

pasar terdiri dari berbagai jenis dengan harga yang terjangkau sehingga 

penyalahgunaan dan peredaran narkoba telah menjadi masalah serius yang 
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dihadapi bangsa indonesia saat ini. Sebab penyalahgunaanya terus meningkat dari 

tahun ke tahun dan telah masuk ke seluruh lapisan masyarakat terutama dikota-

kota besar khusus di kota Bandar Lampung. 

 

Hal yang sangat mengkhawatirkan lagi ternyata sebagian besar warga yang 

terlibat penyalahgunaan narkoba ini adalah kalangan generasi muda yaitu para 

remaja usia sekolah dan mahasiswa. Kondisi tersebut sangat memprihatinkan dan 

seharusnya menjadi perhatian seluruh element masyarakat, pemerintah maupun 

swasta. Berbagai penanggulangan permasalahan narkoba telah dilakukan salah 

satu diantaranya adalah dengan mengadakan penyuluhan-penyuluhan keseluruh 

lapisan masyarakat dan pemasangan spanduk-spanduk tentang bahayanya 

pemakaian narkoba. 

 

Sedangkan dari data yang didapat dari kepolisian daerah Lampung dari periode 

januari sampai bulan desember 2011 terdapat 218 orang pelajar yang melakukan 

penyalahgunaan narkoba. tetapi disini tidak dapat diungkapkan sekolah mana 

yang siswanya terlibat untuk menjaga nama baik pihak sekolah sedangkan dari 

hasil Survey Nasional Penyalahgunaan Narkoba kerja sama antara BNN terhadap 

pelajar di Seluruh kabupaten dan kota di Bandar Lampung dari tahun 2007 sampai 

tahun 2011 menunjukan pelaku penyalahgunaan narkoba dalam 4 tahun terakhir 

terdapat 553 penyalahguna narkoba terhadap pelajar diseluruh kabupaten dan kota 

Bandar Lampung. 

 

Penaggulangan narkoba melalui sarana Non Penal yang dilakukan oleh penegak 

hukum di kota Bandar Lampung dilakukan dengan cara sebagai berikut : 
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a. Menumpas jaringan sindikat narkoba hingga ke akar-akarnya melalui 

pemutusan jaringan sindikat narkoba dalam dan/atau luar negri dan 

penghancuran kekuatan ekonomi jaringan sindikat narkoba dengan cara 

penyitaan aset yang berasal dari tindak pidana narkotika melalui penegakan 

hukum yang tegas dan keras. 

b. Memberikan pengobatan/perawatan terhadap pengguna Narkoba yang 

mengalami ketergantungan di panti-panti pusat rehabilitasi dan pelayanan 

bagi korban narkoba. 

c. Mengadakan penyuluhan dan sosialisasi Undang-Undang tentang narkoba. 

d. Melaksanakan program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan 

Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). 

e. Melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran 

gelap narkoba secara komprehensif dan sinergis. 

f. Pemusnahan ladang-ladang ganja. 

 

Menurut teori pemidanaan bahwa tujuan pengenaan sanksi pidana terhadap para 

pelaku tindak pidana secara refresif juga dapat menanggulangi tindak pidana 

secara preventif. Untuk mengatasi terhadap penyalahgunaan narkotika itu perlu 

sekali diadakan penerapan ancaman pidana yang berat untuk menyangkal 

penyebaran meluasnya penyalahgunaan narkoba khususnya dikota Bandar 

Lampung. 

Hukuman yang berat merupakan salah satu sarana untuk mencegah dan 

memberantas bertambahnya penyelundupan, pengedaran, dan pemakaian 

narkotika secara ilegal dan disamping perlu juga mengadakan atau melakukan 
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pengawasan yang ketat serta mendirikan pusat-pusat rehabilitasi bagi korban 

narkotika. (M. Ridha Ma’roef 1976 : 86) 

Pengenaan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana akan mengurangi 

terjadinya tindak pidana tersebut, artinya jika sanksi pidana yang diancamkan 

oleng Undang-undang narkotika secara benar pada pelaku penyalahguna, maka 

secara teoritis penyalahguna narkoba akan berkurang. Contoh kasus, seorang 

pemakai ganja dipersidangan mengaku setelah menghisap beberapa ganja yang 

dibentuk seperti rokok, badannya terasa enteng dan melayang. Contoh lain 

pengguna pil ekstasi merasa dirinya keliatan senang dan kuat bejoget sambil 

kepalanya geleng-geleng semalam suntuk, demikian pula dengan pemakai 

narkoba jenis  sabu-sabu. 

Hal ini sangat meresahkan para orang tua yang tidak dapat sepenuhnya memantau 

kegiatan anak mereka diluar rumah. Apalagi ancaman penyalahgunaan narkoba 

bukan hanya terjadi pada anak dari keluarga broken home saja melainkan juga 

anak yang berasal dari rumah tangga harmonis pun bisa menjadi korbannya. 

Faktor lingkungan pergaulan adalah sebagai salah satu penyebab mengapa 

seorang anak terjerumus kedalam penyalahgunaan narkoba. Namun remaja yang 

rentan dipengaruhi pergaulan buruk lingkungan sekitarnya pada umumnya adalah 

remaja yang pembinaan dalam keluarga atau sekolahnya masih kurang baik. 

Sehingga diperlukanya kerjasama dari berbagai pihak untuk memerangi dampak 

negatif dari narkoba terhadap perkembangan masyarakat Indonesia khususnya 

remaja-remaja yang masih produktif. 
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Berdasarkan laporan Rekapitulasi data Narkoba BNN Provinsi Lampung, kasus 

Narkoba yang terungkap cenderung meningkat. Dari 189 kasus pada bulan 

januari, meningkat menjadi 382 kasus pada bulan desember tahun 2011, dengan 

kenaikan rata-rata kasus sebesar 70,1% per tahun (Data BNN Provinsi Lampung 

Tahun 2011, dalam Rekapitulasi Data Narkoba,  BNN Provinsi Lampung  Tahun 

2011). 

 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Upaya Non Penal 

Penanggulangan Narkoba Oleh Penegak Hukum Di Kota Bandar Lampung”  

 

 

B. Permasalahan dan ruang lingkup 

 

1. Permasalahan  

 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang 

akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana upaya non penal penanggulangan bahaya Narkoba di Kota Bandar 

Lampung? 

b. Apakah faktor-faktor penghambat upaya penanggulangan bahaya Narkoba di 

Kota Bandar Lampung? 
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2. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian ini adalah analisis upaya non penal penanggulangan 

narkoba oleh penegak hukum di Bandar Lampung. Adapun ruang lingkup 

penelitian ini adalah dibatasi penelitian yang dilakukan pada wilayah hukum kota 

Bandar Lampung. 

C. Tujuan dan Kegunaan penelitian 

 

1. Tujuan Penelitian 

 

a. Untuk mengetahui upaya penanggulangan bahaya Narkoba yang telah 

dilakukan di Indonesia khususnya di Kota Bandar Lampung. 

b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat upaya penanggulangan 

bahaya Narkoba di kota Bandar Lampung. 

 

2. Kegunaan Penelitian  

 

a. Secara teoritis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sumbangan 

pemikiran dari penulis untuk para pemegang kebijakan dalam menanggulangi 

kejahatan yang bersifat internasional khususnya dalam rangka menyusun 

konsep-konsep untuk menanggulangi bahaya Narkoba. 

b. Secara praktis, hasil penelitian dapat diharapkan berguna sebagai masukan bagi 

pihak-pihak, baik instansi pemerintahan, aparat penegak hukum, organisasi 

kemasyarakatan dan masyarakat pada umumnya dalam rangka menanggulangi 

bahaya Narkoba. 
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D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

 

1. Kerangka Teoritis 

Kerangka Teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi 

dari hasil penelitian atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan 

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

(Soerjono Soekanto, 1998 : 125) 

Berbicara tentang upaya non penal penanggulangan Narkoba lebih diutamakan 

dari kebijakan penal berorientasi kepada upaya pencegahan dan pembinaan. 

Kebijakan non penal dilakukan melalui upaya-upaya yang bersifat preventif dan 

premitif yang diimplementasikan melalui penyuluhan, safari narkotika, 

penyebaran pamflet dan baliho serta pendekatan terhadap tokoh adat dan agama 

serta pembinaan terhadap masyarakat. 

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan masalah sosial 

sekaligus menjadi masalah hukum dalam masyarakat. Penanggulangan terhadap 

penyalahgunaan narkotika dilakukan melalui kebijakan yang terarah yang pokok 

dalam suatu kebijakan yaitu adanya tujuan (goal), sasaran (objectives) dan 

kehendak (purpose). Kebijakan non penal ditunjukan pada anak (termasuk remaja 

usia sekolah) dan masyarakat umum. Kebijakan ini bukan hanya menjadi 

kehendak pemerintah atau penegak hukum melainkan kehendak seluruh 

masyarakat dalam menjamin keberlangsungan generasi bangsa indonesia yang 

sehat. 
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Upaya penanggulangan tindak pidana narkotika di Bandar Lampung di gunakan 

teori penanggulangaan kejahatan yang diartikan sebagai usaha nasional untuk 

penanggulangan bahaya narkoba khususnya di kota Bandar Lampung. 

Menurut Barda Nawawi (1992 : 48) penanggulangan diterapkan dengan cara : 

1. Penerapan hukum pidana ( Criminal Law Aplication ). 

2. Penerapan tanpa pidana ( Prevention Without Punishment ). 

3. Pemidanaan lewat media massa ( Influencing vie of Society on Crime and 

Funishmen by Massa Media ). 

Pada butir (1) Menitikberatkan pada sifat refrensif ( penindakan atau 

pemberantasan / penumpasan ) sesudah kejahatan terjadi termasuk dalam sarana 

penal. Sedangkan pada butir (2) dan (3) menitikberatkan pada sifat prevetif ( 

pencegahan / penanggulangan / pengendalian ) sebelum terjadi kejahatan, 

dikelompokkan dalam sarana non penal. (Kunarto 1996 : 3) 

Tindakan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba yaitu : 

1. Pencegahan Primer atau pencegahan dini ditunjukan kepada yang belum 

tersentuh narkoba. 

2. Pencegahan sekunder yaitu pencegahan bagi kelompok yang rentan terhadap 

narkoba. 

3. Pencegahan tersier yaitu pencegahan untuk mencegah kambuh. 

 

Selain upaya pencegahan yang menndukung perlu juga memakai Fase Follow Up 

yaitu fase pembinaan khusus setelah penderita keluar dari perawatan yang 
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dilakukan dengan kerjasama antara pihak keluarga dan petugas sosial. (M. Ridha 

Ma’roef 1976 : 86) 

2. Konseptual  

 

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggabarkan hubungan antara 

konsep-konsep khusus yang merupakan arti-arti yang berkaitan dengan istilah 

yang ingin diteliti atau diketahui. (Soerjono Soekarto, 1986: 124) 

Adapun konseptual yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Analisis adalah merangkum sejumlah data besar data yang masih mentah 

menjadi informasi yang dapat diinterpretasikan, Kategorisasi atau pemisahan 

dari komponen-komponen atau bagian-bagian yang relevan dari seperangkat 

data juga merupakan bentuk analisis untuk membuat data-data tersebut mudah 

diatur. Semua bentuk analisis berusaha menggambarkan pola-pola secara 

konsisten dalam data sehingga hasilnya dapat dipelajari dan diterjemahkan 

dengan cara yang singkat dan penuh arti. 

b. Upaya penanggulangan adalah setiap usaha yang dilakukan oleh seluruh 

lapisan masyarakat untuk menghentikan atau memberantas bahaya Narkoba, 

baik yang bersifat preventif maupun bersifat refresif (Bahan Penyuluhan 

Hukum, Departemen Hukum dan HAM RI, 2005: 57). 

c. Non Penal adalah pendekatan terhadap kejahatan tanpa menggunakan sarana 

pemidanaan, Departemen Hukum dan HAM RI, 2005: 57).  

d. Narkoba adalah akronim dari Narkotika, psikoropika dan obat-obatan lainnya 

(Bahan Penyuluhan Hukum, Departemen Hukum dan HAM RI, 2005: 57). 
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e. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman 

baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau 

perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa 

nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan (pasal angka 1 Undang-Undang 

Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika). 

f. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan 

narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan 

saraf yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan 

perilaku(pasal 1 angka 1 undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang 

Psikotropika). 

 

E. Sistematika Penulisan  

 

I. PENDAHULUAN  

Pendahuluan merupakan bagian yang memuat latar belakang masalah, kemudian 

permasalahan dan ruang lingkup, selanjutnya juga memuat tujuan dan kegunaan 

penelitian, kerangka teoritis dan konseptual sebagai acuan dalam membahas sripsi 

ini, serta sistematika penulisan. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bagian ini berisi uraian tentang bahaya narkoba, konsepsi penanggulangan bahaya 

narkoba dan pengaturan penyalahgunaan narkoba sebagai tindak pidana dalam 

Peraturan Perundang-undangan Indonesia. 
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III. METODE PENELITIAN 

Bagian ini merupakan bagian yang menguraikan tentang langkah-langkah yang 

akan ditempuh dalam pendekatan masalah, sumber data, jenis data, cara 

pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data. 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Uraian dalam bagian ini terdiri dari tiga subbagian, yaitu subbagian karakteristik 

responden, subbagian upaya penanggulangan bahaya Narkoba di Kota Bandar 

Lampung dan Subbagian faktor-faktor sosiologis yang menghambat upaya 

penanggulangan bahaya Narkoba di kota Bandar lampung. 

V. PENUTUP 

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian 

dan saran yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penulisan karya 

ilmiah skripsi ini. 

 

 

 

 

 


