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Obyek penelitian sekaligus menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah upaya 

penanggulangan kejahatan narkotika yang dilakukan oleh anak di Polresta Malang, serta faktor 

yang menjadi penghambat dan mendukung didalam penanggulangan kejahatan narkotika yang 

dilakukan oleh anak, baik dari segi yuridis ataupun sosiologis. Dimana fenomena kejahatan 

narkotika telah meningkat pesat baik dari segi kualitas maupun kuantitas, peredaran gelap dan 

penyalahgunaan narkotika telah merambah tidak hanya kota-kota besar tetapi juga ke kota-kota 

kecil, serta tidak hanya melibatkan orang dewasa tetapi juga pada anak-anak yang masih 

berstatus sebagai pelajar. Anak-anak adalah generasi penerus bangsa karena itulah kepolisian 

sebagai penegak hukum dan pelindung serta pengayom masyarakat diperlukan untuk 

menanggulangi kejahatan narkotika tersebut, dan tentunya dengan memperhatikan hak-hak anak 

yang telah dilindungi oleh undang-undang. 

Tujuan dari penulisan hukum/skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya kepolisian 

Polresta Malang didalam menanggulangi kejahatan narkotika yang dilakukan oleh anak, secara 

yuridis maupun sosiologis, serta untuk mengetahui faktor- faktor apa saja yang menjadi 

penghambat dan pendukung pihak kepolisian Polresta Malang didalam menanggulangi kejahatan 

narkotika yang dilakukan oleh anak tersebut. 

Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan Socio Legal Research, studi ini 

berorientasi pada penggambaran secara kritis terhadap upaya penanggulangan kejahatan 

narkotika yang dilakukan oleh anak di Polresta Malang, untuk memperoleh data deskriptif, yaitu 

apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan menggambarkan fakta-fakta 

yang didapat dari lapangan secara obyektif untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. 

Sumber data penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder, sedangkan teknik pengambilan 

data dengan cara wawancara dan dokumentasi. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis, dari tahun 2002, 2003 dan 2004 kasus yang 

berhasil diungkap oleh Polresta Malang tidak terdapat kasus yang melibatkan anak- anak 

dibawah umur, namun pada tahun 2005 Satuan Reskoba Polresta Malang berhasil mengungkap 

kasus yang melibatkan anak-anak dibawah umur sebanyak 3 anak pemakai narkotika yang 

semuanya masih berstatus sebagai pelajar. 

Upaya penanggulangannya secara hukum, walaupun pelakunya adalah anak dan sekaligus 

korban, kepada mereka tetap ditindak sesuai kejahatan yang dilakukannya. Karena pelakunya 

adalah mereka yang tergolong belum dewasa atau belum cukup umur, maka kepada tersangka 

dilakukan pendekatan yang berbeda, sesuai ketentuan yang diatur oleh Undang-undang No.3 

tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Upaya penanggulangan secara sosiologis Polresta Malang 

dilakukan Unit BINLUH bekerja sama dengan organisasi-organisasi anti narkoba dan sekolah-

sekolah mengedepankan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba berbasis masyarakat. 

Faktor yang menjadi penghambat bagi jajaran kepolisian Polresta Malang dalam menanggulangi 



kejahatan narkotika yang dilakukan anak diantaranya adalah kurangnya kesadaran dan 

kepedulian masyarakat dalam memberikan informasi kepada polisi, kurangnya kesadaran dan 

kepedulian dari orang tua terhadap anak yang merupakan peranan penting, kurangnya anggaran 

bagi kepolisian Polresta Malang yang menjadi kendala utama dalam penanggulangan kejahatan 

narkotika yang dilakukan anak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hambatan tersebut 

diatas yang menjadi kendala dalam penanggulangan kejahatan narkotika yang dilakukan oleh 

anak 

 

 


