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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Maraknya perilaku penyimpangan remaja saat ini sangat memprihatinkan 

bagi masa depan bangsa. Remaja yang diharapkan sebagai generasi penerus 

bangsa dapat dengan mudah terjerumus kedalam pergaulan yang salah. 

Pergaulan menyimpang yang sedang marak terjadi dikalangan remaja antara 

lain tawuran, perilaku seks bebas, penyalahgunaan narkotika dan pergaulan 

bebas lainnya yang dapat membahayakan kehidupannya dan orang lain 

disekitarnya. 

Masa remaja adalah masa transisi dimana dalam masa yang seperti ini 

sering terjadi ketidaksetabilan emosi maupun kejiwaan. Pada masa ini 

remaja cenderung mancari jati diri sebagai seorang remaja. Namun,dalam 

pencapaian mencari jati diri seorang remaja cenderung salah dalam 

bergaul sehingga banyak melakukan hal yang menyimpang dari norma-

norma masyarakat yang dikatakan sebagai kenakalan remaja.
1
Masalah 

kenakalan remaja dewasa ini semakin dirasakan meresahkan masyarakat 

baik di negara-negara maju maupun negara-negara yang sedang 

berkembang. Dalam kaitan ini masyarakat Indonesia sama sekali tidak 

ketinggalan dari keresahan tersebut, lebih dewasa ini masalah tersebut 

cenderung menjadi masalah nasional yang dirasa semakin sulit dihindari, 

ditanggulangi dan diperbaiki kembali.
2
Keberadaan kenakalan remaja di 

Indonesia saat ini merambah segi-segi kriminil yang secara yuridis 

formal menyalahi ketentuan-ketentuan di dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana, atau Perundang-Undangan Pidana di luar KUH Pidana, 
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misalnya Undang-Undang Narkotika.
3
Hingga kini masalah 

penyalahgunaan narkotika hampir tidak dapat dicegah. Mengingat, 

hampir seluruh penduduk didunia dapat dengan mudah mendapat 

narkotika dari oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Misalnya, 

seorang pengedar narkotika akan lebih mudah mendapatkan mangsa 

seperti disekolah, tempat diskotik, dan tempat perkumpulan (gank).
4
 

  

 “Menurut  Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika pengertian Penyalah Guna adalah orang yang 

menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.” 

 

 Berdasarkan pengertian Penyalah Guna menurut Pasal 1 angka 15 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, penulis dapat menyimpulkan 

terkait pengertian  Penyalahgunaan Narkotika adalah setiap kegiatan atau 

serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh seseorang secara tanpa hak dan 

melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika. 

 “Adapun pengertian Narkotika menurut  Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 tentang  Narkotika mendefinisikan 

bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau 

bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat 

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, 

mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat 

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-

golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini”. 

 

Selain bermanfaat untuk pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan 

narkotika dapat menimbulkan ketergantungan apabila dikonsumsi secara 

berlebihan. Banyaknya penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja di 

Indonesia dapat disebabkan dari faktor lingkungan, pergaulan bebas yang 
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tidak diawasi oleh orang tua, faktor keluarga yang broken home dan dari diri 

remaja tersebut yang penasaran sehingga mencoba narkotika. 

Semakin maraknya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh kaum 

remaja sangat memprihatinkan bagi generasi penerus bangsa khususnya 

dikalangan remaja di kota Malang yang setiap tahunnya mengalami 

peningkatan penyalahgunaan narkotika. Oleh karena itu perlu tindakan dari 

pihak yang berwenang, salah satunya yaitu pihak kepolisian untuk 

memberantas kasus tersebut. Karena tindak pidana narkotika merupakan extra 

ordinary crime ( kejahatan luar biasa)  yang dapat dilakukan dengan berbagai 

modus operandi yang tinggi, kemajuan teknologi dan jaringan organisasi 

yang luas. 

Berdasarkan data yang tercatat di Polres Malang Kota terjadi kasus 

narkotika dikalangan remaja yang menjadi tren disetiap tahun, menjelang 

akhir tahun 2016 kasus narkotika di Kota Malang mengalami peningkatan 

sebesar 15 persen penyalahgunaannya didominasi adalah dari kalangan muda- 

mudi dengan latar belakang pendidikan dan pengetahuan yang kurang 

mengenai narkotika dan bahayanya, ada pula yang sudah mengetahui bahaya 

dari penggunaan narkotika namun mereka kalah dengan keinginan terus 

menerus(kecanduan). Terlebih jika yang menggunakan adalah remaja mereka 

dapat melakukan berbagai cara untuk mendapatkan barang haram tersebut 

yang harganya tidak murah.
5
 Penyalahgunaannya sudah melalui berbagai trik 

dan aspek. Iptu Bambang Herianta, KBO Satreskoba Polres Malang Kota 

mengugkapkan  tahun ini terjadi peningkatan angka kasus narkotika.  Oleh 

karena itu, pihak kepolisian terus berupaya mencari cara yang efektif untuk 

memberantas peredaran narkotika khususnya di kalangan anak muda.  
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Tabel 1.1 Data Secara Garis Besar Ungkap Kasus Narkoba Satreskoba 

Polres Malang Kota Tahun 2015-2017 

 

No. Tahun Usia 
Jenis 

Kasus 

Jumlah 

Kasus 
Tersangka Jumlah 

1. 2015 15 thn 

Narkotika 

Gol I jenis 

Ganja 

171 197 386 

2. 2016 16 sd 19 

Narkotika 

Gol I jenis 

Ganja 

196 220 416 

3. 2017 20 sd 24 

Narkotika 

Gol I jenis 

Ganja 

249 313 562 

 

Sumber : Data Ungkap Kasus Narkoba Satreskoba Polres Malang 

Kota Tahun 2015-2017 

 

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan tahun 2015, telah terjadi 171 kasus 

narkotika dengan 197 tersangka. Tahun 2016 mengalami peningkatan yakni 

196 kasus dengan jumlah tersangka sekitar 220 orang. Dari 220 orang 

tersangka, ada sekitar 140 kelompok umur 30 tahun ke atas, sedangkan 

sisanya adalah kelompok umur 30 ke bawah.
6
 Sementara itu pada 

pertengahan Juli 2017, Polres Malang Kota telah mengungkap 249 perkara 

dengan jumlah tersangka 313 yang ditangkap. Sebagian pelakunya 80 persen  

adalah kalangan remaja dari usia 15-20 tahun. Kasus mereka rata-rata adalah 

sabu dan ganja namun, lebih banyak ditemukan penyalahgunan narkotika 

Golongan I jenis ganja. Data ungkap kasus narkotika yang banyak dilakukan 

oleh remaja yaitu ia sebagai pengedar narkotika dengan alasan karena faktor 

internal (dari diri sendri), faktor lingkungan dan faktor ekonomi .
7
 

 

 Menangani hal tersebut pihak kepolisian telah melakukan berbagai upaya 

dalam penanganan penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja, mulai dari 

penyuluhan melalui sekolah, mengadakan tes urine disetiap sekolah dan 
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perguruan tinggi. Namun, dalam kenyataannya walaupun upaya tersebut 

sudah dilakukan masih banyak remaja yang menggunakan barang haram 

tersebut bahkan dalam penggunaannya tersebut setiap tahunnya meningkat.  

Berdasarkan  dari  uraian  latar  belakang  di  atas,  penulis merasa tertarik 

untuk melakukan penelitian dalam bentuk penulisan hukum denganjudul: 

“TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA 

PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Pengedar) DI KALANGAN 

REMAJA DI KOTA MALANG (Studi Kasus di Polres Malang Kota)”. 

B. Perumusan Masalah 

1. Bagaimana modus operandi terhadap tindak pidana penyalahgunaan 

narkotika dikalangan remaja dalam wilayah hukum di Polres Malang 

Kota? 

2. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana  penyalahgunaan 

narkotika dikalangan remaja dalam wilayah hukum di Polres Malang 

Kota? 

3. Bagaimana upaya pihak Kepolisian dalam mencegah tindak pidana 

penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja dalam wilayah hukum di 

Polres Malang Kota? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana modus operandi terhadap 

tindak pidana penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja dalam wilayah 

hukum di Polres Malang Kota. 
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2. Untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor yang menyebabkan tindak 

pidana penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja dalam wilayah 

hukum di Polres Malang Kota. 

3. Untuk memahami dan menganalisis upaya yang dilakukan aparat 

Kepolisian dalam mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkotika 

dikalangan remaja dalam wilayah hukum di Polres Malang Kota. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, penelitian ini memiliki manfaat-manfaat 

sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

 Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan bahan 

untuk penelitian hukum yang sejenis dimasa yang akan datang. Serta dapat 

menjadikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada 

umumnya dan hukum pidana pada khususnya. 

2. Manfaat Praktis 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan 

baru untuk masyarakat dan remaja tentang bahaya penyalahgunaan 

narkotika khususnya bagi remaja dan untuk masyarakat. Serta dapat 

meningkatkan pola pikir dan analisa bagi penulis selama belajar di fakultas 

hukum. 

E. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi Penulis 
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 Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan sebagai bahan acuan dalam 

bidang ilmu hukum untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang 

studi kasus yang diteliti oleh penulis, sekaligus dapat diterapkan dalam 

dunia nyata terkait dengan pengetahuan baru yang didapatkan dari 

penelitian dan sebagai syarat akademik untuk memperoleh gelar kesarjanaan 

dalam bidang ilmu hukum S-1 di Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

b. Bagi Masyarakat 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu gambaran yang konkrit 

bagi seluruh masyarakat khususnya bagi remaja mengenai segala hal yang 

berkaitan dengan Penyalahgunaan Narkotika. 

c. Bagi Aparat Penegak Hukum 

  Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi aparat 

 penegak hukum khususnya aparat Polres Malang Kota agar dapat 

 menjalankan tanggungjawab secara maksimal dalam melakukan 

 pencegahan Penyalahgunaan Narkotika sebelum dilakukannya 

 pemberantasan. 

d. Bagi Mahasiswa 

  Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu dan pengetahuan baru 

 bagi para mahasiswa mengenai objek yang diangkat. Sehingga mahasiswa, 

 yang lebih khususnya mahasiswa jurusan ilmu hukum dapat berperan aktif 

 dalam penegakan hukum. 
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F. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

 Metode pendekatan penelitian tentang Tinjauan Kriminologis Tindak 

Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Pengedar) Dikalangan Remaja Di Kota 

Malang menggunakan metode Pendekatan Yuridis Sosiologis yaitu penelitian 

berdasarkan fakta–fakta yang ada dimasyarakat yang bertujuan untuk 

menemukan permasalahan mengenai bagaimana modus operandi yang 

menyebabkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika di kalangan 

remaja di Kota Malang dan faktor-faktoryang menyebabkan terjadinya tindak 

pidana narkotika dikalangan remaja serta bagaimana upaya-upaya yang dapat 

dilakukanoleh aparat penegak hukum dalam menyelesaikan permasalahan 

ini.Yang mana penulis akan menelaah dan mengkaji berdasarkan fakta-fakta 

yang ada dilapangan, kemudian dengan menganalisis pelaksaan upaya hukum 

berupa pencegahan dan pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan 

narkotika di kalangan remaja di kota malang  yang dilakukan oleh KBO 

Satreskoba Polres Malang Kota. 

2. Lokasi Penelitian 

 Dalam penelitian ini penulis menentukan lokasi  yang  akan menjadi 

tempat untuk melaksanakan suatu penelitiannya adalah Polres Malang Kota 

dalam melakukan upaya hukum berupa pencegahan dan pemberantasan tindak 

pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh remaja di Kota Malang. 

Alasan memilih lokasi penelitian ini karena sudah banyak kasus yang tercatat 

di Polres Malang Kota terkait penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja 
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yang setiap tahunnya mengalami peningkatan hal tersebut ditunjukkan dengan 

data mulai dari tahun 2015 sampai tahun 2017 mengalami kenaikan setiap 

tahunnya sebesar 15 persen. 

3. Jenis Sumber Data 

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: 

a. Data Primer adalah adalah data yang diperoleh dari sumber asli atau pertama 

yang diperoleh dengan melakukan kegiatan baik wawancara dengan Satuan 

Reserse Narkotika Polres Malang Kota dengan cara mengadakan tanya 

jawab secara langsung dengan pihak yang terkait yaitu di bidang yang 

menangani kasus narkotika.  

b. Data Sekunder adalah jenis data yang diperoleh dari dokumen tertulis, file, 

rekaman, informasi, pendapat dan lain-lain yang diperoleh dari sumber 

kedua, ketiga dan seterusnya terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan 

narkotika dikalangan remaja di kota malang. Selain mendapatkan data dari 

pihak kedua bahan yang digunakan adalah Undang-UndangNomor 35 

Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dapat menunjang kelengkapan dalam 

mengkaji dan menelaah sebagai bahan penelitian.  

c. Data Tersier adalah data tambahan yang menjelaskan dari data primer dan 

sekunder. Data tersier yang digunakan dalam penelitian ini antara lain 

Kamus Hukum, Jurnal Ilmiah dan makalah-makalah yang mengkaji tentang 

penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja yang berhubungan dengan  

penelitian. 
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4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

 Wawancara yang digunakan oleh penulis adalah wawancara secara langsung 

secara terbuka kepada responden untuk menyampaikan informasi sesuai 

dengan  pertanyaan yang diajukan oleh penulis untuk mendapatkan 

informasi yang dibutuhkan dalam mengkaji penelitian yaitu terkait 

bagaimana modus tindak pidana penyalahgunaan narkotika (Pengedar) 

dikalangan remaja, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak 

pidana penyalahgunaan narkotika dan bagaimana upaya pihak kepolisian 

dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana narkotika di 

kalangan remaja khususnya di wilayah hukum Polresta Malang. Pihak yang 

diwawancarai adalah: 

1. Bapak Yudhi Lukman S.H Staff Satresnarkoba Polres Malang Kota, 

Wawancara dilaksankan pada hari Jum’at, tanggal 26 Januari 2018, 

Waktu 09.08 WIB.  

2. Para tersangka Yang Bisa Untuk Diwawancarai yaitu : 

a. Nama       : “DCH” 

Umur      : 21 Tahun  

Jenis Kelamin :  Laki-laki 

Alamat              : Dsn. Kalirejo Kec. Glenmore Kab. Banyuwangi 

Wawancara dilaksanakan pada hari Jum’at, tanggal 02 Februari 2018, 

Waktu 13.00 WIB 
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b. Nama   : “HRI”  

 Umur   : 21 Tahun 

 Jenis Kelamin  : Laki-Laki 

 Alamat  : Dusun Krajan, Desa Pandesari, Kecamatan Pujon, 

Kabupaten Malang. Wawancara dilaksanakan pada hari Jum’at, 

tanggal 02 Februari 2018, Waktu 13.00 WIB 

c. Nama  : “VFW” 

Umur   : 22 Tahun 

 Alamat   : Karanganyar, Desa Karangsari, Kecamatan 

Sempu, Kabupaten Banyuwangi Wawancara dilaksanakan pada hari 

Jum’at, tanggal 02 Februari 2018, Waktu 13.00 WIB 

b. Studi Kepustakaan 

 Studi kepustakaan yang digunakan oleh penulis, yaitu penelitian yang 

dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang terdapat dalam buku-

buku, literatur, peraturan perundang-undangan tentang Narkotika, jurnal, 

penelitian sebelumnya, serta media masa maupun media elektronik yang 

terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang berhubungan 

dengan remaja. Kemudian data-data tersebut akan disesuaikan dengan 

kebutuhan jenis data. 

c. Studi Dokumentasi 

 Studi dokumentasi yang dilakukan oleh penulis yaitu penulis melakukan 

penelitian dengan cara mencari dan mengumpulkan bahan-bahan yang 

berhubungan dengan tujuan penelitian. Dokumen yang diperlukan adalah 
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dokumen baerita acara pemeriksaan dan dokumen lainnya di Polres Malang 

Kota yang relevan dengan penelitian. 

d. Studi Internet 

 Studi internet yaitu penulis melakukan penelitian dengan cara pencarian 

bahan-bahan yang terdapat diberbagai website resmi yang berkaitan dan 

relevan dengan permasalahan didalam penelitian ini. 

5. Analisa Data  

  Setelah dilakukan pengumpulan data, baik yang berasal dari studi 

lapangan maupun studi kepustakaan dianggap cukup untuk memenuhi data 

penelitian,  maka data tersebut akan diolah dengan menggunakanmetode 

deskriptif kualitatif yaitu metode kualitatif yang menggambarkan fenomena 

yang diteliti secara sistematis, faktual, dan akurat. Melalui metode ini penulis 

menganalisis obyek penelitian dalam bentuk uraian, pengertian, atau 

penjelasan. Analisa data secara kualitatif terhadap data yang diperoleh dari 

wawancara dan data sekunder dijabarkan secara deskriptif dan normatif 

didasarkan dari kondisi dilapangan tentang faktor-faktor yang menyebabkan 

terjadinya tindak pidana pemyalahgunaan narkotika dan bagaiamana upaya 

yang dilakukan aparat kepolisian dalam  mencegahdan memberantas Tindak 

Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dikalangan Remaja di Kota Malang. 

B. Sistematika Penulisan 

  Dalam penyusunan penulisan hukum ini, penulis membagi menjadi 

empat bab yang masing masing bab akan diklasifikasikan kedalam beberapa 

sub bab. Hal ini bertujuan agar lebih memudahkan penulis dan pembaca lebih 
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memahami hasil dari penelitian penulisan hukum ini. Adapun sistematika 

penulisannya adalah sedagai berikut : 

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab I di dalamnya terbagi dalam 6 sub bab, yaitu Latar Belakang, 

Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan/ Penelitian, Kegunaan 

Penulisan/Penelitian, Metodelogi Penulisan/ Penelitian, Dan Sistematika 

Penulisan. 

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi deskripsi atau uraian tentang bahan-bahan teori, doktrin atau 

pendapat sarjana, dan kajian yuridis berdasarkan ketentuan hukum yang 

berlaku, kajian terdahulu terkait topik atau tema yang diteliti. 

3. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

     Bab ini berisi tentang hasil penelitian yang telah dikaji dan dianalisa 

secra sistematis berdasarkan pada kajian pustaka sebagaimana dalam Bab II. 

4. BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran terkait dengan 

permasalahan yang diangkat. 




