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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Ancaman bahaya narkotika dan psikotropika di Indonesia saat ini 

semakin memperihatinkan. Karena para pemakai narkotika dan psikotropika 

bukan saja orang yang sering melancong ke luar negeri ataupun yang sering 

keluar masuk tempat hiburan malam, akan tetapi juga para pejabat, selebritis, 

olahragawan, pelajar dan mahasiswa terlebih lagi pada akhir-akhir ini para 

ibu-ibu rumah tangga dan anak-anak yang tergolong masih remaja. Dan lebih 

parahnya lagi banyak aparat Kepolisian yang sudah memakai narkotika dan 

psikotropika, yang seharusnya menangkap dan memerangi peredaran 

narkotika dan psikotropika. Untuk itu telah lama dirintis kerja sama 

internasional untuk membrantas narkotika dan psikotropika tapi tampaknya 

tak mudah melakukannya, bisnis narkotika dan psikotropika merupakan lahan 

yang menggiurkan bahkan mengalahkan repuasi bisnis yang lain.
1
 

Penyalahgunaan  narkoba  di  Indonesia  telah  sampai  pada  titik  

yang mengkhawatirkan. Data sampai dengan bulan Juni 2009 saja, 

menunjukkan  kasus meningkat tajam. Badan Narkotika Negara (BNN) 

mencatat kasus penyalahgunaan narkoba untuk tahun 2004 sebanyak 3.859 

kasus, jumlahnya naik di tahun 2005 menjadi 4.000 kasus. Di tahun 2006 

bahkan meningkat sangat tajam menjadi 1.137.853 kasus, lalu naik lagi di 
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tahun 2007 menjadi 2.100.000 kasus. Di tahun 2008 kembali meningkat 

menjadi 2.600.000 kasus dan hingga bulan Juni 2009 sudah naik lagi menjadi 

2.921.000 kasus.
2
 

Kepala BNN Gories Mere,
3
 dalam sambutannya di Hari Anti 

Narkotika Internasional (HANI), dalam survei BNN sejak tahun 2009, 

prevalensi penyalahgunaan narkoba pada tahun 2009 adalah 1,99 persen dari 

penduduk Indonesia berumur 10-59 tahun atau sekitar 3,6 juta orang. Pada 

tahun 2010, prevalensi penyalahgunaan narkoba meningkat menjadi 2,21 

persen atau sekitar 4,02 juta orang. Pada tahun 2011, prevalensi 

penyalahgunaan meningkat menjadi 2,8 persen atau sekitar 5 juta orang. 

Gories mengatakan jumlah itu bisa jadi merupakan fenomena gunung es, 

yang bisa meningkat dari tahun ke tahun. Karena banyak yang tadinya belum 

tahu tentang narkoba akan memakai narkoba, meningkat menjadi pemakai 

dan pelanggan tetap. Apalagi dengan beroperasinya sindikat narkoba 

internasional di Indonesia. 

Di Jawa Timur, menurut data Direktorat Narkoba Polda Jatim pada 

Januari hingga Agustus 2010, terjadi sebanyak 1.537 kasus dengan jumlah 

tersangka sebanyak 1.982 tersangka. Berdasarkan indeks peringkat lima besar 

penyalahgunaan narkoba di Jatim tahun 2010, Kota Malang adalah salah satu 

wilayah yang rentan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan 
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indeks penyalahgunaan narkoba sebesar 0,003 % dari jumlah penduduk yang 

ada.
4
 

Salah satu kalangan generasi penerus bangsa sangat rentan atas 

penyalahgunaan narkoba adalah mahasiswa. Penangkapan 19 mahasiswa 

pengguna dan pengedar narkoba di Kota Malang mengundang keprihatinan 

berbagai kalangan. Mereka menilai para mahasiswa merupakan generasi 

penerus yang sangat dibutuhkan pemikiran dan tenaganya untuk masyarakat. 

Menurut Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang, AKBP 

Bambang Andjar,
5
 penangkapan ini merupakan salah satu bukti, rentannya 

dunia pendidikan untuk dimasuki bandar narkoba ini. Selama ini, genderang 

perang terhadap penyalahgunaan narkoba sudah garang disuarakan dan 

dilaksanakan. Bahkan, upaya itu juga sudah menjangkau perguruan 

tinggi,serta sekolah-sekolah di Kota Malang. Namun kenyataannya, masih 

saja ada pengedar yang cerdik, dan berhasil masuk ke kampus dan sekolah. 

Setiap tahunnya jumlah mahasiswa yang masuk ke Kota Malang bisa 

mencapai jutaan orang.Tentunya,ini merupakan pasar bagi para bandar 

narkoba. 

Kepolisian Resor Malang Kota, Jawa Timur, selama satu bulan 

terakhir menangkap 24 tersangka kasus narkoba. Sebagian besar tersangka 

tersebut adalah mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta di Kota 
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Malang. Kapolresta Malang AKB Teddy Minahasa,
6
 mengatakan bahwa dari 

kasus-kasus narkoba tersebut polisi menyita 3 gram, sedangkan ganja 2 

kilogram. Tersangka yang berhasil ditangkap 24 orang, 70% di antaranya 

mahasiswa. Sedangkan 30% tersangka lainnya adalah pengangguran dan 

swasta. Banyaknya mahasiswa di Malang sebagai pengguna narkoba tersebut 

menjadi perhatian serius polisi. Pasalnya terjadinya peningkatan kasus 

narkoba sebanyak 20% yang ditangani Polresta Malang dibandingkan 2010 

itu didominasi mahasiswa.  

Angka kriminalitas di Kota Malang menunjukkan peningkatan setiap 

tahunnya. Setidaknya dari data kepolisian Resta Kota Malang menyebutkan 

terjadinya peningkatan tajam angka kriminalitas di tahun 2011 dibanding 

pada tahun 2010. Ajun Komisaris Polisi (AKP) Abdul Hadi,
7
 Kasubag Humas 

Polresta Malang, mengakui adanya peningkatan yang signifikan pada angka 

kriminalitas di Kota Malang pada tahun 2011 dibanding tahun 2012. Bahkan, 

kenaikan tersebut mencapai 6,88 persen di banding tahun 2010. Hal itu 

terlihat pada kasus laporan masyarakat yang mencapai 3.494 pada tahun 

2011, padahal tercatat 3.269 kasus pada tahun 2010. Hal itu berarti ada 

kenaikan kasus laporan sebesar 6,88% dari tahun lalu. Sedangkan, 

penyelesaian dari kasus tersebut, Polresta Malang dapat menyelesaikan 

sekitar 1.118 kasus pada tahun 2010 dan 1.389 kasus pada tahun 2011. 
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Mengingat semakin maraknya penggunaan narkotika yang sebagian 

besar penggunanya adalah mahasiswa maka upaya penanggulangannya tidak 

dapat semata-semata dibebankan kepada pemerintah dan aparat penegak 

hukum saja, tetapi merupakan tugas dan tanggung jawab kita bersama sebagai 

generasi penerus bangsa. Berdasarkan data dan fakta sebagaimana dipaparkan 

di atas, maka perlu kiranya dikaji lebih dalam secara yuridis sosiologis 

mengenai faktor-faktor penyebab mahasiswa melakukan tindak pidana 

narkotika. Oleh karena itu, penulis mengangkat masalah yang berkaitan 

dengan hal tersebut di atas dengan mengambil judul: Tinjauan Yuridis 

Sosiologis Faktor-Faktor Penyebab Mahasiswa Melakukan Tindak 

Pidana Narkotika ( Studi Kasus Salah Satu Kost-kostan di Perumahan 

Sigura-gura Hills ).  

 

B. Rumusan Masalah 

1. Apa saja faktor internal yang menyebabkan mahasiswa melakukan tindak 

pidana narkotika? 

2. Apa saja faktor eksternal yang menyebabkan mahasiswa melakukan tindak 

pidana  narkotika? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui faktor internal yang menyebabkan mahasiswa 

melakukan tindak pidana  narkotika. 
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b. Untuk mengetahui faktor eksternal yang menyebabkan mahasiswa 

melakukan tindak pidana  narkotika. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara teoritis 

1) Memberikan kontribusi pemikiran dalam mengidentifikasi penyebab 

tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh 

mahasiswa agar dapat menjamin rasa aman di masyarakat. 

2) Dapat dijadikan sebagai referensi dalam pengembangan ilmu hukum 

khususnya mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan 

menjadi acuan untuk penelitian berikutnya. 

b. Secara praktis 

1) Dapat memberikan kontribusi positif kepada pihak aparat hukum, 

organisasi-organisasi lembaga swadaya masyarakat, instansi-instansi 

pemerintah berkenaan dengan penyalahgunaan narkotika yang 

dilakukan oleh mahasiswa, pihak-pihak akademik dan masyarakat 

secara umum. 

2) Memberikan kontribusi dalam identifikasi penyebab penyalahgunaan 

narkotika agar dapat disosialisasikan pada pihak-pihak yang terkait 

sehingga diharapkan dapat membantu mengurangi intensitas terjadinya 

penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh mahasiswa pada masa 

mendatang. 
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D. Metode Penelitian 

Dalam penulisan hukum ini menggunakan beberapa metode 

penelitian untuk memperoleh data-data atau bahan-bahan sehingga akan 

mempermudah analisa dan pengambilan sebuah kesimpulan yang dapat 

dipertanggungjawabkan.  

1. Metode Pendekatan 

Penulis akan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dan 

kriminilogis. Pendekatan tersebut dalam pengkajian hukum ada sisi lain yaitu 

hukum dalam kenyataannya di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, 

bukan kenyataan dalam bentuk pasal-pasal dalam perundang-undangan, 

melainkan sebagaimana hukum dioperasikan oleh masyarakat dalam 

kehidupan sehari-hari.
8
 

Metode pendekatan dengan cara langsung turun ke mahasiswa 

sebagai subyek untuk mendapatkan data primer, yaitu menyangkut persoalan-

persoalan hukum yang dianalisis dalam hubungannya dengan realita empiris 

yang berupa hubungan timbal balik antara hukum dengan realita tindak 

pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh mahasiswa yang 

terjadi di salah satu kost-kostan di Perumahan Sigura-gura Hills. Karena di 

lokasi tersebut menarik untuk diteliti dengan banyaknya kasus-kasus 

penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh mahasiswa itu sendiri. 
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2. Lokasi Penelitian 

Dalam penulisan hukum ini penulis memilih lokasi penelitian untuk 

memperoleh data yang diperlukan dalam membantu penulisan hukum ini, 

yaitu: kost-kostan mahasiswa di Perumahan Sigura-gura Hills. Tempat yang 

lumayan jauh dari pusat kota atau keramaian kota mungkin menjadi salah 

satu alasan mahasiswa untuk menggunakan narkotika dikost-kostan tersebut, 

sehingga dari situlah penulis tertarik untuk meneliti faktor-faktor mengapa 

mahasiswa melakukan tindak pidana narkotika di tempat tersebut yang tidak 

jauh dari domisili penulis. Dan mempermudah penulis dalam penelitian. 

3. Jenis dan Sumber Data 

Dalam penulisan hukum ini penulis memerlukan 2 (dua) jenis data 

yang meliputi: 

a. Data primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek 

penelitian hukum yakni mahasiswa pengguna narkotika berupa hasil 

wawancara atau interview di salah satu kost-kostan mahasiswa di 

Perumahan Sigura-gura Hills dengan 5 orang mahasiswa pengguna 

narkotika sebagai data utama yang berkaitan dengan faktor internal dan 

eksternal yang menyebabkan mahasiswa melakukan tindak pidana 

narkotika. Berikut rincian data dari kelima orang mahasiswa pengguna 

narkotika sebagai subyek penelitin hukum penulis : 

AS, umur 20 tahun, jenis kelamin laki-laki, adalah seorang 

mahasiswa PTS di Kota Malang. AS berasal dari Kalimantan Barat, saat 
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ini sedang menempuh  semester 4. AS kos satu kamar sendirian sejak awal 

kuliah di tempat tersebut. Data yang dibutuhkan dari AS adalah 

menanyakan terkait dengan faktor internal dan eksternal yang 

menyebabkan dirinya menggunakan narkotika selama ini. Data ini 

diperoleh dengan cara melakukan wawancara atau interview kepada yang 

bersangkutan. 

KW, umur 22 tahun, jenis kelamin laki-laki, adalah seorang 

mahasiswa PTS di Kota Malang. KW berasal dari Kalimantan Timur, saat 

ini sedang menempuh  semester 8. KW kos satu kamar sendirian sejak 

semester 4 di tempat tersebut. Data yang dibutuhkan dari KW adalah 

menanyakan terkait dengan faktor internal dan eksternal yang 

menyebabkan dirinya menggunakan narkotika selama ini. Data ini 

diperoleh dengan cara melakukan wawancara kepada yang bersangkutan. 

AM, umur 24 tahun, jenis kelamin laki-laki, adalah seorang 

mahasiswa PTS di Kota Malang. AM berasal dari Kalimantan Timur, saat 

ini sedang masih menempuh  semester 12. AM kos satu kamar sendirian 

sejak semester 4 di tempat tersebut. Data yang dibutuhkan dari AM adalah 

menanyakan terkait dengan faktor internal dan eksternal yang 

menyebabkan dirinya menggunakan narkotika selama ini. Data ini 

diperoleh dengan cara melakukan wawancara kepada yang bersangkutan. 

RA, umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, adalah seorang 

mahasiswa PTN di Kota Malang. RA berasal dari Jakarta Selatan, saat ini 

sedang masih menempuh  semester 8. RA kos satu kamar sendirian sejak 
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semester 3 di tempat tersebut. Data yang dibutuhkan dari RA adalah untuk 

mengetahui faktor internal dan eksternal yang menyebabkan dirinya 

menggunakan narkotika selama ini. Data ini diperoleh dengan cara 

melakukan wawancara kepada yang bersangkutan. 

CP, umur 24 tahun, jenis kelamin laki-laki, adalah seorang 

mahasiswa PTN di Kota Malang. CP berasal dari Surabaya, saat ini sedang 

masih menempuh  semester 10. CP kos satu kamar sendirian sejak 

semester 3 di tempat tersebut. Data yang dibutuhkan dari CP adalah untuk 

mengetahui faktor internal dan eksternal yang menyebabkan dirinya 

menggunakan narkotika selama ini. Data ini diperoleh dengan cara 

melakukan wawancara kepada yang bersangkutan. 

b. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan berupa 

peraturan perundang-undangan dan buku-buku tekstual yang berhubungan 

dengan permasalahan yang diteliti. Peraturan perundang-undangan yang 

dijadikan acuan adalah: 

1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika 

2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

Sedangkan data sekunder berupa buku-buku yang digunakan antara 

lain:  

1) AW. Widjaya, dengan judul bukunya Masalah Kenakalan Remaja dan 

Penyalahgunaan Narkotika 



 11 

2) M. Taufik Makaro, dkk dengan judul bukunya Tindak Pidana 

Narkotika 

3) Hari Sasangka, dengan judul bukunya Narkotika dan Psikotropika 

Dalam Hukum Pidana. 

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penulisan hukum ini penulis mempergunakan teknik 

pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Data sekunder akan dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan yaitu: 

mempelajari sumber data sekunder yang diperoleh dari pustaka yang 

berupa buku-buku literatur dan dokumentasi yang sumbernya berupa 

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
9
 

Peraturan perundang-undangan yang dijadikan acuan adalah: 

1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika 

2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)  

Sedangkan data sekunder berupa buku-buku yang digunakan antara 

lain:  

1) AW. Widjaya, dengan judul bukunya Masalah Kenakalan Remaja dan 

Penyalahgunaan Narkotika 

2) M. Taufik Makaro, dkk dengan judul bukunya Tindak Pidana 

Narkotika 
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3) Hari Sasangka, dengan judul bukunya Narkotika dan Psikotropika 

Dalam Hukum Pidana. 

b. Data primer akan dikumpulkan dengan teknik wawancara (interview), 

yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan melakukan 

proses tanya jawab dengan mahasiswa  pengguna narkotika di salah satu 

kost-kostan mahasiswa di Perumahan Sigura-gura Hills dengan 

menanyakan apa sebenarnya faktor internal dan eksternal yang 

menyebabkan mereka melakukan tindak pidana narkotika. 

Berikut rincian data dari kelima orang mahasiswa pengguna 

narkotika sebagai subyek penelitian hukum penulis: 

AS, umur 20 tahun, jenis kelamin laki-laki, adalah seorang 

mahasiswa PTS di Kota Malang. AS berasal dari Kalimantan Barat, saat 

ini sedang menempuh  semester 4. AS kos satu kamar sendirian sejak awal 

kuliah di tempat tersebut. Data yang dibutuhkan dari AS adalah 

menanyakan terkait dengan faktor internal dan eksternal yang 

menyebabkan dirinya menggunakan narkotika selama ini. Data ini 

diperoleh dengan cara melakukan wawancara atau interview kepada yang 

bersangkutan. 

KW, umur 22 tahun, jenis kelamin laki-laki, adalah seorang 

mahasiswa PTS di Kota Malang. KW berasal dari Kalimantan Timur, saat 

ini sedang menempuh  semester 8. KW kos satu kamar sendirian sejak 

semester 4 di tempat tersebut. Data yang dibutuhkan dari KW adalah 

menanyakan terkait dengan faktor internal dan eksternal yang 
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menyebabkan dirinya menggunakan narkotika selama ini. Data ini 

diperoleh dengan cara melakukan wawancara kepada yang bersangkutan. 

AM, umur 24 tahun, jenis kelamin laki-laki, adalah seorang 

mahasiswa PTS di Kota Malang. AM berasal dari Kalimantan Timur, saat 

ini sedang masih menempuh  semester 12. AM kos satu kamar sendirian 

sejak semester 4 di tempat tersebut. Data yang dibutuhkan dari AM adalah 

menanyakan terkait dengan faktor internal dan eksternal yang 

menyebabkan dirinya menggunakan narkotika selama ini. Data ini 

diperoleh dengan cara melakukan wawancara kepada yang bersangkutan. 

RA, umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, adalah seorang 

mahasiswa PTN di Kota Malang. RA berasal dari Jakarta Selatan, saat ini 

sedang masih menempuh  semester 8. RA kos satu kamar sendirian sejak 

semester 3 di tempat tersebut. Data yang dibutuhkan dari RA adalah untuk 

mengetahui faktor internal dan eksternal yang menyebabkan dirinya 

menggunakan narkotika selama ini. Data ini diperoleh dengan cara 

melakukan wawancara kepada yang bersangkutan. 

CP, umur 24 tahun, jenis kelamin laki-laki, adalah seorang 

mahasiswa PTN di Kota Malang. CP berasal dari Surabaya, saat ini sedang 

masih menempuh  semester 10. CP kos satu kamar sendirian sejak 

semester 3 di tempat tersebut. Data yang dibutuhkan dari CP adalah untuk 

mengetahui faktor internal dan eksternal yang menyebabkan dirinya 

menggunakan narkotika selama ini. Data ini diperoleh dengan cara 

melakukan wawancara kepada yang bersangkutan. 
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Selain wawancara, data primer juga dikumpulkan dengan teknik 

observasi, yakni pengamatan langsung peneliti terhadap segala hal yang 

berkaitan dengan kelima orang mahasiswa pengguna narkotika yang 

diwawancarai. Berikut ini hasil observasi yang sudah penulis amati: 

1) Kondisi kost-kostan 

Lokasi kost-kostan dari kelima mahasiswa pengguna narkotika 

ternyata agak tersembunyi, jauh dari keramaian, dan jalan utama. Hal 

ini membuat para pelaku merasa aman dan tenang dalam 

menyalahgunaan narkotika. 

2) Interaksi Sosial 

Kelima mahasiswa pengguna narkotika memiliki hubungan yang baik 

dengan masyarakat sekitarnya, sehingga mereka merasa aman dan 

tidak dicurigai oleh masyarakat. Hubungan yang baik tersebut 

ditunjukkan dengan para pelaku sering bertegur sapa dengan 

masyarakat sekitar kost-kostannya. 

5. Analisa Data 

Metode analisis data  yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 

metode analisis deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif adalah suatu 

analisa dengan cara pengumpulan data dan informasi yang diperoleh dari data 

primer dan sekunder secara jelas, sehingga nantinya dapat ditarik suatu 

kesimpulan dari berbagai masalah yang ada.
10

 Berdasarkan data tersebut 

penulis dapat mengetahui faktor internal dan eksternal penyalahgunaan 
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narkotika yang dilakukan oleh mahasiswa di salah satu kost-kostan di 

Perumahan Sigura-gura Hills.  

Dalam metode analisa kualitatif, menurut Miles dan Huberman:
11

 

Data muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Data 

itu mungkin telah dikumpulkan dalam aneka macam cara (misalnya 

observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman), dan yang biasa 

diproses sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, 

penyuntingan, atau alat tulis), tetapi analisa kualitatif tetap 

menggunakan kata-kata, yang biasanya disusun ke dalam teks yang 

diperluas. 

 

Proses analisis data dengan teknik deskriptif kualitatif dilakukan 

dengan cara mengumpulkan data primer dan sekunder tentang faktor internal 

dan eksternal penyebab mahasiswa menggunakan narkotika, kemudian 

memilah-milah atau mengkategorikan yang mana data yang berkaitan 

dengan penyebab internal dan yang mana yang eksternal. Selanjutnya 

penulis menyajikan dan membahas data tersebut dengan uraian (kualitatif), 

untuk kemudian menyimpulkannya. Kesimpulan dari hasil analisis data ini 

merupakan jawaban dari permasalahan yang diteliti.  

E. Sistematika Penulisan 

Dalam penelitian ini, sistematika pembahasan yang dipergunakan 

adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, manfaat penelitian, metode 

penelitian dan sistematika penulisan. 

                                                           
11)

 Matthew B. Miles dan A. M. Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: Bumi Aksara, 

hal. 15-16. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini akan diuraikan tentang pengertian narkotika, macam-

macam faktor internal dan eksternal faktor-faktor penyebab mahasiswa 

melakukan tindak pidana narkotika, ilmu kriminologi, pengertian mahasiswa 

dan teori-teori kejahatan. 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan diuraikan tentang permasalahan yang diteliti serta 

pemaparan hasil penelitian terhadap data-data yang bekaitan dengan 

permasalahan. 

BAB IV PENUTUP 

Dalam bab ini dipaparkan mengenai kesimpulan yang dapat ditarik 

dari penulisan, serta saran yang penulis berikan yang berkaitan dengan 

harapan dapat menjadi masukan terhadap pihak-pihak yang terkait. 


