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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat), 

tidak  berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtsstaat). Indonesia menerima 

hukum sebagai  ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta 

kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekue nsinya adalah bahwa hukum 

mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia. 1 

Hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan 

ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu hukum 

bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku (act,behaviour) dan 

karena itu pula hukum berupa norma. Hukum yang berupa norma dikenal dengan 

sebutan norma  hukum, dimana hukum mengikatkan diri pada masyarakat sebagai 

tempat bekerjanya hukum tersebut (ibi ius ibi societas). 2 

Norma dan kaedah yang berlaku di masyarakat saat ini seringkali tidak lagi 

dipatuhi sehingga banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Untuk 

itu masyarakat memerlukan sanksi hukum yang berfungsi sebagai pengatur segala 

tindak tanduk manusia dalam masyarakat. Suatu kenyataan bahwa di dalam 

pergaulan hidup manusia, individu maupun kelompok, sering terdapat adanya 

penyimpangan-penyimpangan terhadap norma-norma pergaulan hidupnya, 

terutama terhadap norma yang dikenal sebagai norma hukum. Dalam pergaulan 

       1 Penjelasan atas Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 
Tahun 1945 

  2 Satjipto Rahardjo. 1982. Ilmu Hukum, Bandung : Penerbiti, hal. 14 
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hidup manusia, penyimpangan terhadap norma hukum ini disebut sebagai 

kejahatan. Sebagai salah satu perbuatan manusia yang menyimpang dari norma 

pergaulan hidup manusia, kejahatan adalah merupakan masalah sosial, yaitu 

masalah-masalah di tengah masyarakat, sebab pelaku dan korbannya adalah 

anggota masyarakat juga. 

Dari sudut pandang kehidupan berbangsa dan bernegara, anak merupakan 

masa depan bangsa dan negara serta generasi penerus cita -cita bangsa. Sebagai 

penerus bangsa, anak akan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik apabila 

sarana dan prasarana terpenuhi. Anak harus tumbuh dan berkembang secara wajar 

baik secara jasmani, rohani, maupun sosial agar kelak mampu memikul 

tanggungjawabnya. Dengan demikian anak berhak atas kelangsungan hidup, 

tumbuh, berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari kekerasan. 

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami 

dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat 

menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu 

dengan yang lain. Dalam pengalaman kita ternyata tak mudah memahami kejahatan 

itu sendiri. Dalam mendefinisikan kejahatan, ada beberapa pandangan mengenai 

perbuatan apakah yang dapat dikatakan sebagai kejahatan. Definisi kejahatan dalam 

pengertian yuridis tidak sama dengan pengertian kejahatan dalam kriminologi yang 

dipandang secara sosiologis. 3 

Secara yuridis, kejahatan dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan yang 

melanggar undang-undang atau ketentuan yang berlaku dan diakui secara legal. 

                                                             
       3 Ibid 
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Secara kriminologi yang berbasis sosiologis kejahatan merupakan suatu pola 

tingkah laku yang merugikan masyarakat (dengan kata lain terdapat korban) dan 

suatu pola tingkah laku yang mendapatkan reaksi sosial dari masyarakat. 4 

Seperti contoh yang terjadi di kota Batu awal tahun 2015, Pencarian 

terhadap tukang ojek yang diduga terlibat dalam penganiyayaan yang menewaskan 

seseorang kakek di jalan Cemara Kipas 168 Desa Sidomulyo, pada Sabtu tanggal 

21 bulan Februari pukul 22.00 WIB, yang di karenakan tukang ojek tersebut mabuk 

yang tidak terima mobil hijet korban menyenggol motor pelaku hingga roboh. 5    

Sering ditemukan di pemberitaan, baik media cetak maupun media 

elektronik mengenai dampak negatif dari mengkomsumsi minuman beralkohol atau 

minuman keras. Banyak orang yang mengkomsumsi minuman beralkohol 

kemudian harus berurusan dengan pihak kepolisian. Minuman beralkohol tidak 

hanya dikomsumsi orang dewasa tetapi juga oleh Anak. Spesifikasi kejahatan anak 

menjadi masalah sosial dan merupakan hukum yang telah tumbuh bersama 

perkembangan peradaban masyarakat, agama, sosial dan juga bagi hukum. Faktor 

sosial yang terdapat dalam masyarakat akan memberikan penjelasan tentang pelaku 

kejahatan anak. Masyarakat pada umumnya mempunyai peluang yang sangat besar 

untuk mencegah serta menekan kemungkinan anak melakukan kejahatan. Asas 

hukum perlindungan Anak adalah asas usia yang belum dewasa yang merupakan 

asas ketidakcakapan dan ketidakmampuan untuk mempertanggung-jawabkan 

tindak pidana.  

                                                             
       4 Muhammad Mustafa. 2007. Kriminologi. Depok: FISIP UI PRESS. Halaman 16 
       5 Adu-jotos-kakek-di-batu-tewas http://suryamalang.tribunnews.com/2015/02/22 diakses 
tanggal 16 Mei 2016  

http://suryamalang.tribunnews.com/2015/02/22
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Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, maka penulis merasa tertarik untuk 

melakukan penelitian terhadap “Tinjauan Kriminologis Terhadap 

Penyalahgunaan Minuman Beralkohol Oleh Anak Di Kota Batu (Studi Kasus 

Tahun 2014-2016)”. 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang singkat masalah di atas, maka rumusan masalah 

yang akan dijadikan kajian adalah sebagai berikut : 

1. Faktor apa yang menjadi penyebab sehingga terjadinya penyalahgunaan 

minuman beralkohol yang dilakukan oleh Anak di Kota Batu ? 

2. Upaya apakah yang ditempuh oleh aparat penegak hukum untuk 

menanggulangi terjadinya penyalahgunaan minuman beralkohol yang 

dilakukan oleh Anak di Kota Batu ? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penyebab sehingga terjadinya 

penyalahgunaan minuman beralkohol yang dilakukan oleh Anak di Kota Batu. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang ditempuh oleh aparat penegak 

hukum untuk menanggulangi terjadinya penyalahgunaan minuman beralkohol 

yang dilakukan oleh Anak di Kota Batu. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun peneliti melakukan kegiatan penelitian ini agar memiliki manfaat sebagi 

berikut:  
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1. Manfaat Teoritis 

a. Sebagai wacana bagi masyarakat terkait dengan peranan kepolisian dalam 

penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan alkohol dan pengetahuan 

faktor-faktor terjadinya tindak pidana penyalahgunaan alkohol. 

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 alkohol 

dan faktor-faktor penyebabnya. 

b. Manfaat bagi Masyarakat 

Dapat menambah wawasan keilmuan dan pengetahuan tentang ilmu hukum 

pidana yang berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan alkohol 

c. Manfaat bagi Penyidik 

Sebagai sumber pengetahuan mengenai faktor-faktor penyebab tindak pidana 

penyalahgunaan alkohol, agar dapat lebih teliti dalam menjalankan tugas dan 

wewenangnya terkait melakukan penanggulangan tindak pidana 

penyalahgunaan alkohol. 

 

E. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penulis melakukan penelitian adalah sebagai berikut : 

a. Agar dapat memberikan informasi dan gambaran mengenai peranan kepolisian. 
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b. Agar dapat menambah pengetahuan bagi penulis maupun pembaca mengenai 

realiatas penerapan ilmu hukum khususnya dalam kasus tindak pidana 

penyalahgunaan minuman beralkohol 

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

yang memerlukan. 

F. Metode Penilitian Singkat 

Penelitian tentang tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana 

penyalahgunaan minuman ber alkohol di kota Batu 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 independent 

variabel yang dapat menimbulkan akibat terhadap berbagai segi kehidupan 

masyarakat. 6 

 Penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis bertujuan untuk proses 

pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan 

sehingga mencapai tujuan penelitian atau penulisan. 7 Penulisan ini menggunakan 

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

diartikan sebagai penelitian dengan menempatkan hukum sebagai gejala sosial yang 

                                                             
       6 http://www.informasi-pendidikan.com/2013/08/pembahasan-penelitian-empiris.html, diakses 
tanggal 26 April 2017 
       7 Abdul kadir, Muhammad. 2004, Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya 
Bakti, Hal. 112. 

http://www.informasi-pendidikan.com/2013/08/pembahasan-penelitian-empiris.html
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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 mewawancara beberapa narasumber yang 

berkompeten dan berhubungan dengan penulisan skripsi ini, untuk mendapatkan 

data secara oprasional penelitian empiris dilakukan dengan penelitian lapangan. 8 

Sehingga penulis dapat meneliti permasalahan yang ada di dalam 

masyarakat mengenai faktor-faktor terjadinya tindak pidana penyalahgunaan 

alkohol terhadap anak, kendala-kendala kepolisian yang dihadapi kepolisian resor 

kota Batu dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan alkohol, dan upaya-

upaya pihak kepolisian resor kota Batu dalam mengungkap kasus dan 

menanggulangi terjadinya tindak pidana penyalahgunaan alkohol terhadap anak di 

kota Batu. 

1. Lokasi Penelitian 

Penulis memilih lokasi studi di kota Batu yang merupakan wilayah hukum 

Polres kota Batu. Adapun alasan memilih lokasi penelitian ini karena semakin 

                                                             
       8 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1985. Penelitian Hukum Normatif SuatuTinjauan 
Singkat. Rajawali Pers. Jakarta. Hlm:52 
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meningkatnya jumlah kriminilitas yang ditangani oleh pihak Kepolisian Resort 

kota Batu khususnya tindak pidana penyalahgunaan minuman beralkohol oleh 

remaja di kota Batu. 

2. Jenis dan Sumber Data 

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua 

kategori, yaitu data primer dan data sekunder. 

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

penelitian yang berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan minuman 

beralkohol di kota Batu yang terlampir pada akhir bab ini. 

b. 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 minuman beralkohol. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

a. 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. 9 

b. Dokumentasi 

                                                             
       9 Pengamatan. https://id.m.wikipwdia.org. Diakses Pukul 10:43 WIB, Tanggal 26 April 2016. 

https://id.m.wikipwdia.org/
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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 sebagainya. 10 

c. 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.  

4. 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 

                                                             
       10 Margono S. Drs. 2007. Metologi Penelitian Pendidikan Komponen MKDK. PT. Rineka 
Cipta, Jakarta 
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penulisannya. Sistematika penulisan ini juga akan menyesuaikan dengan buku 

panduan penulisan skripsi yang terdiri dari: 

1. 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 alkohol, faktor-faktor penyebab terjadinya 

tindak pidana penyalahgunaan alkohol, upaya-upaya dan kendala-

kenda yang dilakukan oleh kepolisisn resor kota Batu. 

3. Bab III Pembahasan 

Bab ini berisi tentang hasil yang diperoleh dari masalah yang telah 

dibahas yaitu mengenai tindak pidana penyalahgunaan alkohol, faktor-

faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan alkohol, 

upaya-upaya dan kendala-kenda yang dilakukan oleh kepolisisn resor 

kota Batu. 
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4. Bab IV Penutup 

Kesimpulan dan saran yang memuat uraian tentang kesimpulan 

umum dan saran yang berdasarkan pembahasan dari permasalahan yang 

telah ada. 

 


