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Obyek penelitian sekaligus menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: Kejahatan apa 

saja yang muncul dalam wilayah Polsekta Lowokwaru Malang yang diakibatkan oleh pengaruh 

dari minuman keras?.Upaya apa saja yang dilakukan oleh pihak Polsekta Lowokwaru Malang 

dalam menanggulangi kejahatan yang diakibatkan oleh minuman keras? serta Hambatan-

hambatan apa yang dihadapi pihak Polsekta Lowokwaru Malang dalam menanggulangi 

kejahatan yang diakibatkan minuman keras? 

Sedangkan metode yang digunakan adalah diskritif analisis, hasil penelitian lapangan yang 

berupa data sudah dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang dibahas, dan diolah, 

yang kemudian dipadukan dengan dari penelitian kepustakaan yang tujuannya adalah 

mendapatkan jawaban permasalahan yang telah dikemukakan. 

Berdasarkan hasil penelitian dari beberapa tindak kejahatan yang ada dalam wilayah Polsekta 

Lowokwaru diperoleh data adanya 8 (delapan) tindak pidana yang diakibatkan minuman keras 

masing-masing ialah: 4 (empat) penganiayaan ringan, 2 (dua) penganiayaan berat, dan 4 

(empat) tindak pidana pemerasan. Dari data tersebut diketahui bahwa sebelum pelaku 

melakukan tindak kejahatan, pelaku terlebih dahulu telah mengkonsumsi minuman keras. 

diketahui bahwa minuman keras dapat mempengaruhi seseorang dalam melakukan tindakan 

yang menjurus pada kejahatan atas kondisi yang dialami. 

Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Polsekta Lowokwaru berupa penyuluhan dan 

razia. Penyuluhan dilaksanakan oleh satuan Babin Kantibmas (bintara pembina keamanan dan 

ketertiban masyarakat) dan razia dilaksanakan oleh satuan unit Reskrim (resimen kriminal). 

Penyuluhan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun sekali dan setiap ada peningkatan 

tindak kejahatan, dan razia yang dilakukan terfokus pada penjual minuman keras yang ada 

dalam wilayah Polsekta Lowokwaru Malang yang tidak mengantongi ijin. 

Hambatan yang dihadapi pihak Polsekta Lowokwaru dalam menanggulangi kejahatan yang 

diakibatkan minuman keras terletak pada kurangnya jumlah personil, kemampuan personil, dan 

sarana prasarana yang ada dalam wilayah Polsekta Lowokwaru Malang. 

 

 


