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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Munculnya berbagai bentuk kejahatan di kota Probolinggo dalam dimensi 

baru akhir-akhir ini menunjukkan, kejahatan itu selalu berkembang. Demikian 

juga dengan kejahatan narkotika tidak lepas dari perkembangan tersebut. 

Kejahatan narkotika (the drug trafficking industry), merupakan bagian dari 

kelompok kegiatan organisasi-organisasi kejahatan transnasional (Activities of 

Transnational Criminal Organizations) di samping jenis kejahatan lainnya. Jenis-

jenis kejahatan tersebut sangat memprihatinkan masyarakat internasional, karena 

apabila dikaitkan dengan ancaman atau akibat yang ditimbulkannya sangat begitu 

dahsyat (insidious), dan dapat menembus ke berbagai segi atau bidang, baik 

terhadap keamanan dan stabilitas nasional maupun internasional, dan merupakan 

ancaman utama (frontal attack) terhadap kekuasaan politik, dan ancaman bagi 

kewibawaan negara. Adapun tujuan utama dilakukannya jenis kejahatan ini adalah 

untuk menghasilkan keuntungan baik bagi individu maupun kelompok yang 

melakukan kejahatan tersebut. Dana-dana gelap ini akan digunakan oleh pelaku 

untuk membiayai kegiatan kejahatan selanjutnya.
1

Kejahatan narkotika yang merupakan bagian dari kejahatan terorganisasi, 

pada dasarnya termasuk salah satu kejahatan terhadap pembangunan serta 
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terhadap kesejahteraan sosial yang menjadi pusat perhatian dan keprihatinan 

nasional maupun internasional. Hal itu sangat beralasan, mengingat ruang lingkup 

dan dimensinya begitu luas, sehingga kegiatannya mengandung ciri-ciri sebagai 

organized crime, white-collar crime, corporate crime, dan transnational crime. 

Bahkan, dengan menggunakan sarana teknologi dapat menjadi salah satu bentuk 

dari cyber crime. Berdasarkan karakteristik yang demikian, maka dampak dan 

korban yang ditimbulkannya juga sangat luas bagi pembangunan dan 

kesejahteraan masyarakat. Bahkan dapat melemahkan ketahanan nasional. Saat ini 

Indonesia sudah mempunyai Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143), tanggal 12 Oktober 2009, 

yang menggantikan Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Narkotika 

(lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67), karena sebagaimana pada bagian 

menimbang dari Undang-UndangNo. 35 Tahun 2009 huruf e dikemukakan: 

“bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan 

dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung 

oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, 

sehingga Undang-UndangNomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak 

sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk 

menanggulangi dan memberantas Tindak Pidana tersebut.”
 2

 

 Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

ditegaskan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau 

bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan 
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penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai 

menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.  

Adapun perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam lingkup tindak pidana 

penyalahgunaan narkotika dalam undang-undang no. 35 tahun 2009 ini diatur 

dalam Pasal 111 sampai dengan pasal 148 BAB XV Ketentuan Pidana.  

Penyalahgunaan narkotika khususnya di kota Probolinggo semakin marak. 

Mudahnya untuk mendapatkan barang tersebut (narkotika), serta lengahnya 

pengawasan pihak berwajib dalam mengawasi peredaran barang tersebut menjadi 

faktor utama penyalahgunaan narkotika. Sehingga pelaku penyalahgunaan 

narkotika dapat leluasa mendapatkan barang tersebut. Apabila penggunaan 

narkotika tidak sesuai dosis atau seizin dokter akan mengakibatkan dampak buruk 

yaitu menyebabkan penggunanya merasa lebih percaya diri dan mengesampikan 

akibat buruk yang dialami. Jika hal ini dikesampingkan, maka bukan hal yang 

tidak mungkin jika penyalahgunaan narkotika dapat merujuk pada penyebab 

tindakan-tindakan melawan hukum lainnya. Harga yang mahal, serta keharusan 

untuk mengkonsummsi narkotika jika telah kecanduan adalah penyebab 

munculnya tindakan melawan hukum lainnya.  

Pengawasan orang terdekat pelaku penyalahgunaan narkotika berperan 

penting disamping pengawasan pihak berwajib pada peredaran narkotika yang 

terjadi di kota Probolinggo. Pihak berwajib dalam hal ini adalah kepolisian 

khususnya Polres kota Probolinggo. Dalam bidang penegakan hukum publik 

khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidanan sebagaimana yang 

di atur dalam KUHAP, Pasal 16 UU Nomor 2 Tahun 2002. “Polisi sebagai 
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penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka 

menciptakan keamanan dalam negeri.” Maka Polisi dalam hal ini yang berwenang 

melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika.  

Upaya-upaya pihak kepolisian Polres kota Probolinggo harus ditingkatkan 

guna mencegah penyalahgunaan narkotika khususnya di kota Probolinggo. Peran 

serta Masyarakat juga dibutuhkan agar ruang lingkup pelaku terbatasi, 

sebagaimana peran serta masyarakat dalam pemberantasan Tindak Pidana 

penyalahgunaan Narkotika diatur dalam UU No. 35 tahun 2009 pasal 104 yang 

berbunyi “Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk 

berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan 

peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.”  

Sejauh ini khususnya kepolisian kota Probolinggo telah melakukan 

beberapa penyergapan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. 

Dari data ungkap kasus yang penulis cermati, pelaku tindak pidana 

penyalahgunaan narkotika bermacam-macam dari pria dan wanita, ada pula 

pelaku dari luar kota Probolinggo yang melakukan transaksi di kota Probolinggo.  

Kasus penyalahgunaan narkotika di kota Probolinggo pada tahun 2015 

hingga September 2016 terdapat 37 kasus yang terungkap oleh polresta 

Probolinggo. Tersangka yang tertangkap dari berbagai macam usia, latar belakang 

pekerjaan,  bahkan terdapat tersangka wanita.
3
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 Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis bermaksud melakukan 

kajian yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul 

“TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN 

NARKOTIKA (Studi kasus di Polresta Probolinggo)” 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana 

penyalahgunaan narkotika di kota Probolinggo? 

2. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan kepolisian resor kota Probolinggo 

dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika di kota 

Probolinggo? 

3. Kendala-kendala apakah yang menjadi halangan kepolisian resor kota 

Probolinggo dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika 

di kota Probolinggo? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penulis melakukan penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana 

penyalahgunaan narkotika di kota Probolinggo. 

2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan kepolisian resor kota Probolinggo 

dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika di kota 

Probolinggo. 
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3. Untuk mengetahui Kendala-kendala yang menjadi halangan kepolisian resor 

kota Probolinggo dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan 

narkotika di kota Probolinggo. 

D. Manfaat penelitian 

Adapun peneliti melakukan kegiatan penelitian ini agar memiliki manfaat 

sebagi berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a) Sebagai wacana bagi masyarakat terkait dengan peranan kepolisian dalam 

penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan pengetahuan 

faktor-faktor terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika. 

b) Sebagai sumbangan perbendaharaan pustaka dalam ilmu pengetahuan 

hukum pidana.  

2. Manfaat Praktis 

a) Manfaat bagi Mahasiswa 

Sebagai tambahan pengetahuan kepada Mahasiswa mengenai peranan 

kepolisian terhadap penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan 

narkotika dan faktor-faktor penyebabnya. 

b) Manfaat bagi Masyarakat 

Dapat menambah wawasan keilmuan dan pengetahuan tentang ilmu 

hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan 

narkotika 

c)   Manfaat bagi Penyidik 



 

7 
 

Sebagai sumber pengetahuan mengenai faktor-faktor penyebab tindak 

pidana penyalahgunaan narkotika, agar dapat lebih teliti dalam 

menjalankan tugas dan wewenangnya terkait melakukan penanggulangan 

tindak pidana penyalahgunaan narkotika. 

E. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penulis melakukan penelitian adalah sebagai berikut : 

a. Agar dapat memberikan informasi dan gambaran mengenai peranan kepolisian. 

b. Agar dapat menambah pengetahuan bagi penulis maupun pembaca mengenai 

realiatas penerapan ilmu hukum khususnya dalam kasus tindak pidana 

penyalahgunaan narkotika 

c. Dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat berguna bagi para pihak 

yang memerlukan. 

F. Metode Pendekatan 

a. Tipe pendekatan 

Pendekatan tentang tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana 

penyalahgunaan narkotika di kota Probolinggo adalah Empiris yaitu adalah 

penelitian berdasarkan fakta–fakta. Hukum bisa dipelajari dan diteliti sebagai 

studi tentang law in action adalah studi ilmu sosial non doktrinal serta bersifat 

empiris.  

Dalam penelitian sosial hukum tidak dijadikan sebagai suatu gejala 

otonom (normatif yang mandiri), namun sebagai sebuah institusi sosial yang 

dihubungkan secara nyata dengan variabel-variabel sosial lainnya. Hukum secara 

impiris adalah gejala masyarakat yang bisa dipelajari Sebagai variabel penyebab 

http://www.informasi-pendidikan.com/
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independent variabel yang dapat menimbulkan akibat terhadap berbagai segi 

kehidupan masyarakat.
4
 

 Penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis bertujuan 

untuk proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang 

telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian atau penulisan.
5
 Penulisan 

ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis (Socio Legal Research). Socio 

Legal Research diartikan sebagai penelitian dengan menempatkan hukum sebagai 

gejala sosial yang memandang hukum dari segi luarnya. Penelitian ini dikaitkan 

dengan masalah sosial yang menitik beratkan perilaku individu atau masyarakat 

dalam kaitannya dengan hukum. Pendekatan ini berpedoman kepada fenomena 

sosial sehingga dapat dianalisis dengan faktor–faktor yang mendorong terjadinya 

hubungan, mobilitas sosial serta keyakinan yang mendasari terjadinya proses 

tersebut. 

Dengan demikian kebenaran dalam suatu penelitian telah dinyatakan 

reliable tanpa harus melalui proses rasionalisasi. Secara oprasional penelitian 

yuridis normatif dilakukan dengan penelitian kepustakaan. Sedangkan pendekatan 

secara yuridis empiris dilakukan dengan mewawancarai beberapa narasumber 

yang berkompeten dan berhubungan dengan penulisan skripsi ini, untuk 
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mendapatkan data secara oprasional penelitian empiris dilakukan dengan 

penelitian lapangan.
6
 

 Sehingga penulis dapat meneliti permasalahan yang ada di dalam 

masyarakat mengenai faktor-faktor terjadinya tindak pidana penyalahgunaan 

narkotika, kendala-kendala kepolisian yang dihadapi kepolisian resor kota 

Probolinggo dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika, dan 

upaya-upaya pihak kepolisian resor kota Probolinggo dalam mengungkap kasus 

dan menanggulangi terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika di kota 

Probolinggo.  

b.   Lokasi Penelitian 

Penulis memilih lokasi studi di kota Probolinggo yang merupakan wilayah 

hukum Polres kota Probolinggo. Adapun alasan memilih lokasi penelitian ini 

karena semakin meningkatnya jumlah kriminilitas yang ditangani oleh pihak 

Kepolisian Resort kota Probolinggo khususnya tindak pidana penyalahgunaan 

narkotika oleh remaja di kota Probolinggo. Sebagaimana diatur dalam Undang-

undang narkotika  nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika 

c.     Jenis dan Sumber Data 

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua 

kategori, yaitu data primer dan data sekunder. 

      1.   Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari nara sumber dilokasi 

penelitian yang berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di kota 

Probolinggo yang terlampir pada akhir bab ini. 
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      2.   Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu 

menelaah literatur, artikel, liputan, makalah serta peraturan perundang– undangan 

yang ada kaitannya dengan tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana 

penyalahgunaan narkotika. 

d.     Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Pengamatan atau observasi adalah aktivitas yang dilakukan makhluk cerdas, 

terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian 

memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan 

gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi yang 

dibutuhkan untuk melakukan suatu penelitian
7
. Penulis melakukan observasi di 

polres kota Probolinggo, karena banyak kasus penyalahgunaan narkotika yang 

terungkap di wilayah hukum polres kota Probolinggo. 

2. Dokumentasi 

Yang dimaksud dengan dokumentasi adalah sekumpulan berkas yakni mencari 

data mengenai hal-hal berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, 

prasasti, notulen, agenda dan sebagainya. Dari pengertian ini dapat dipahami 

bahwa metode dokumentasi dapat diartikan sebagai suatu cara pengumpulan 

data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan 

yang tersimpna baik itu berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, dan lain 
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sebagainya.
8
 Dokumentasi yang penulis lakukan bertempat di polres kota 

Probolinggo. 

3. Wawancara 

Wawancara yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung 

kepada responden. Wawancara merupakan salah satu bagian terpenting dari 

setiap survey. Tanpa wawancara peneliti akan kehilangan informasi yang hanya 

diperoleh dengan cara bertanya langsung pada responden. Responden yang 

akan dipilih oleh penulis yaitu penyidik yang berwenang dalam hal penanganan 

kasus penyalahgunaan narkotika adalah pihak kepolisian resor kota 

Probolinggo yang meliputi anggota reskoba Probolinggo dan KBO Reskrim 

(Kasubag Bin Ops Resor Kriminal) 

e.     Teknik Analisa Data 

     Analisis data menggunakan metode analisis deskripsi kualitatif. Dimana 

data yang ada akan digambarkan sesuai fakta yang nantinya dianalisa dan 

diinterprestasikan dengan memberi kesimpulan. 

G. Rencana Sistematika Penulisan 

 Dalam sitematika penulisan hukum ini, penulis akan menyajikan empat 

bab yang terdiri dari sub bab yang bertujuan untuk mempermudah penulis dalam 

penulisannya. Sistematika penulisan ini juga akan menyesuaikan dengan buku 

panduan penulisan skripsi yang terdiri dari: 
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1. Bab I Pendahuluan 

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang, perumusan masalaah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode 

penelitian dan sistematika penulisan. 

2. Bab II Tinjauan Pustaka 

 Bab ini berisi tentang tinjauan-tinjauan teoritis mengenai tindak 

pidana penyalahgunaan narkotika, faktor-faktor penyebab terjadinya 

tindak pidana penyalahgunaan narkotika, upaya-upaya dan kendala-

kenda yang dilakukan oleh kepolisisn resor kota Probolinggo. 

3. Bab III Pembahasan 

 Bab ini berisi tentang hasil yang diperoleh dari masalah yang telah 

dibahas yaitu mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika, 

faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan 

narkotika, upaya-upaya dan kendala-kenda yang dilakukan oleh 

kepolisisn resor kota Probolinggo. 

4. Bab IV Penutup 

 Kesimpulan dan saran yang memuat uraian tentang kesimpulan umum 

dan saran yang berdasarkan pembahasan dari permasalahan yang telah 

ada. 

 

 

 

 



 

13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 



 

14 
 

 


