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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Lokasi penelitian  

Penelitian ini dilakukan atau dilaksanakan di Kepolisian Resort  Kota 

Bangkalan yang beralamat  Alamat: Jl. Soekarno Hatta No. 45, mlajah, 

Kec. Bangkalan Kabupaten  Bangkalan Jawa Timur 69116 yang berada 

kurang lebih sekitar 3 km dari pusat kota Bangkalan. Polres Bangkalan 

merupakan polres dengan klasifikasi (tipe) C dan dipimpim oleh perwira 

menengah berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP).  Polres 

Bangkalan saat ini (2018) dipimpin oleh AKBP Boby Pa'ludin 

Tambunan, S.I.K., M.H. yang bertanggung jawab atas tugasnya kepada 

Kapolda Jawa Timur yakni Irjen Pol Drs. Machfud Arifin, S.H. dan 

sedangkan polresta bangkalan ini sendiri memiliki kerja wilayah yang 

luas, dengan dibantu oleh Polsek Polsek ynag ada di bagian Kabupaten 

Bangkalan itu sendiri di antaranya: 

a) Polsek Kecamatan Socah 

b) Polsek Kecamatan Kamal 

c) Polsek Kecamatan Burneh 

d) Polsek Kecamatan Arosbaya 

e) Polsek Kecamatan Tanah merah 
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1. Visi dan Misi  

Visi Sat.Reskoba Polresta Bangkalan adalah memberantas 

penyalahgunaan narkoba serta menyelenggarakan atau membina 

fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba termasuk 

sosialisasi terhadap penduduk masyrakat dan pembinaan dalam rangka 

pencegahan atau penyalahgunaan Narkotika 

Misi Sat. Reskoba Polresta Bangkalan adalah membebaskan WNI 

(Warga Negara Indonesia) khususnya di kota bangkalan dari pengaruh 

narkoba dan memerangi peredaran penyalahgunaan Narkotika. 

2. Struktur Organisasi   

Polisi Resort kota Bangkalan merupakan suatu lembaga yang di 

bentuk oleh pemerintah dalam menangani kasus kasus tindakan 

kriminal yang ada di kota bngkalan dan merupakan suatu organisasi 

yang memerlukan kerja sma dengan masyarakat atau penduduk yang 

ada di kota bangkalan untuk mencapai suatu tujuan yang telah di 

tetapkan oleh organisasi tersebut, dan agar mencapai tujuan itu sendiri 

maka dalam organisasi itu sendiri perlu membentuk atau memerlukan 

yang namanya struktur organisasi agar bisa mengelola menejemen 

pekerjaan dan juga program program yang telah di rencanakan dan di 

rancang  agar lembga ini terkordinir dan terorganisisr secara sistematis 

dan juga secara jelas, dengan terbentuknya struktur ini sendiri maka 

sudah jelas fungsi wewenang dan juga tugas dari setiap sektor-sektor 
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yang telah di tentukan agar mempermudah untuk mencapai suatu hasil 

dan juga target yang telah di rencanakan. Dan begitupun juga dengan 

masalah narkoba, dan masalah narkoba ini sendiri di pimpin oleh 

kasat narkoba yakni bapak puguh suatmojo yang bertanggung jawab 

langsung dalam hal menangani kasus kasus narkotika dan juga 

bertanggung jawab kepada kapolres dan dalam pelaksanaan tugas 

sehari harinya di bawah naungan atau kendali wakapolres, selaku 

bertugas dalam hal hal yang berurusan dengan narkotika satuan 

reskoba ini bertugas mengendalikan dan menyelenggarakan 

penyidikan dan juga penyelidikan tindak pidana penyalahgunaan 

narkotika  termasuk penyuluhan sosialisasi terhadap masyarakat 

dalam rangka untuk mencegah masyarakat masyarakat itu sendiri 

tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika. Dan lebih jelasnya 

struktur bagian narkotika sebagai berikut: 
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                            Struktur Organisasi Reskoba Polisi Resort Kota Bangkalan 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

         

      

 

 

          

 

Sumber: data di peroleh di kaur mintu (kantor urusan umum)
45

 

 

Adapun tugas dan wewenang dari tiap bagian yang ada di 

struktur lorganisasi tersebut ialah sebagai berikut: 
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 Kaur mintu kasat Reskoba Polres Bangkalan 

       KASAT RESKOBA 

  KBO SATRESKOBA         KAUR MINTU 

         BAMIN 

         KANIT 2 

         BANUM 

         KANIT 1 
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I. Kasat Reskoba (kepala satuan narkoba) 

a. Memimpin, dan mengendalikan anggota anggota nya dan melakukan 

pengawasan dalam penangananan kasus kasus yang berurusan dengan 

narkotika yang berada di lingkungan polres bangkalan 

b. Melaksanakan koordinasi dengan anggota lainnya agar mencapai 

suatu tujuan yang telah di tentukan dalam melakukan tugas tugasnya. 

c. Mengajukan pertimbangan dan saran kepada kapolresta mengenai 

tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Termasuk penyuluhan dan 

juga pencegahan serta rehabilitsi terhadap korban penyalahgunaan 

narkotika. 

II. Kaur mintu (kepala urusan administrasi dan juga ketatausahaan) 

a. Menyediakan adminstrasi yang berurusan dengan ketatausahaan yang 

berada di lingkungan sat. Reskoba 

b. Membuat dan menyusun program kerja dan anggaran 

c. Membuat perencanaan dan juga administrasi operasional 

III. KBO (kepala urusan pembinaan dan juga operasional) 

a. Memberikan laporan yang ada di lapangan dalam menjalankan tugas. 

b. Memberkan arahan atau petunjuk kepada unit-unit dalam kebijakan 

tentang rencana operasional 

c. Memberikan pengawasan khusus terhadap kanit kanit yang 

bertanggung jawab atas operasional itu sendiri. 

IV. Kanit 1 (penyidik) 

a. Melakukan kegiatan penyidikan terhadap tidak pidana narkotika 
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b. Mengkaji dan menganalisa perkaara perkara tindak pidana 

penyalahgunaan narkotika agar bisa terungkap. 

c. Bertanggung jawab atas jalannya penyidikan. 

d. Mencari data data atau sumber dan juga peristiwa agar bisa menggali 

hal hal yang berurusan dengan nerkotika. 

V. Kanit 2 (penyelidik) 

a. Mencari bukti bukti agar bisa menetukan apakah orang tersebut sudah 

termasuk dalam perkara penyalahgunaan narkotika. 

b. Melakukan kegiatan penyelidikan terhadap perkara tindak pidana 

narkotika 

c. Mengkoorrdinasi kegiatan operasional dalam melakukan penyelidikan 

yang ada di lapangan. 

d. Melakukan tanggung jawab dalam proses penyelidikan perkara. 

B. Faktor faktor yang menyebabkan perempuan melakukan tindak 

pidana penyalahgunaan narkotika: 

Data data yang telah di ungkap oleh Sat.Reskoba Bangkalan  

Dalam kasus kasus narkotika yang melibatkan (di lakukan) oleh 

perempuan 

Pada tahun 2017 

              Bulan          Jumlah 

Januari 1 (Satu) 

Februari   
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Maret   

April  2 (Dua) 

Mei  1 (Satu) 

Juni 2 (Dua) 

Jumlah 6 (Enam) 

 

Adapun data yang di peroleh di atas menuliskan terjadinya tindak 

pidana penyalahgunaan narkotika yang di lakukan oleh perempuan pada 

bulan januari sampai dengan baulan februari pada tahun 2017 dimana pada 

bulan ersebut telah terjadi tindak pidana sebanyak enam kasus dan semua 

kasus tersebut melibatkan perempuan dan juga berhubungan dengan 

narkotika yang berjenis sabu-sabu dan narkotika ini sendiri merupakan 

narkotika yang sering di salahgunakan oleh para orang remaja sampai 

dengan dewasa hingga orang tua pun bisa terlibat dalam narkotika berjenis 

sabu ini. Dari ke enam kasus ini peneliti mendata kronologi perkasus:  

1. ibu sakini yang tertangkap sedangkan dua laki-laki bisa 

berhasil kabur dan dari hasil penggerebakan tersebut kasat 

Reskoba Bangkalan menemukan bukti yang berupa satu buah 

alat hisap sabu, satu poket kecil sabu, tiga buah sedotan, satu 

sendok, dua korek api, satu bungkus rokok, dan satu unit 

Handphone. Dan dari hasil penggerebekan tersebut tersangka 

dijerat pasal 112 ayat 1 No 35 tahun 2009 tentang narkotika. 
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2. Putri Ayu (44) warga Kabupaten Banyuwangi harus 

meringkuk di balik jeruji besi Polres Bangkalan. Emak-Emak 

ini diciduk Satuan Reserse Narkoba (Satreskoba) saat 

menggelar pesta sabu-sabu bersama 4 rekannya di Desa 

Sanggra Agung, Kecamatan Socah.  

Bahkan, salah satu rekannya berinisial GD (14) warga Desa 

Campor, Kecamatan Konang masih tergolong anak di bawah 

umur. Mereka menikmati obat-obatan terlarang itu di sebuah 

rumah milik seorang bandar yang saat ini menjadi buronan 

polisi. Dan putri ini hanya mengikuti teman-temannya yang 

laki-laki 

3. Puji lestari yakni pemakai asli dari kupang krajan tengah „kota 

Surabaya yang mana kasus puji ini sendiri di temukan atau di 

grebek di desa parseh kecamatan socah dia sendiri yakni adalah 

pemakai yang hanya mengikuti teman-teman sebayanya untuk 

mengimbangi pergaulannya itu sendiri 

4. Iliyus hedes maryati warga bulak retan timur kenjeran kota 

Surabaya dalam kasus iliyus ini di temukan di tempat pemakai 

barang-barang haram tersebut dengan temna-temannya. 

5. Natasita sekar arum yakni pengguna narkoba yang di akibatkan 

oleh pergaulan karena teman-teman dengan penguat dia 

menggunakan obat-obatan tersebut di tepat Bandar yang besar 
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yakni di desa parseh sedangkan dia sendiri merupakan warga 

jemursari wonocolo kota Surabaya  

6. Kini giliran Lina Rahayu Binti Sunardi ( 19 tahun ), warga 

Perum Griya Permata Alam Blok JP No. 7 Ds. /  Kel. Ngijo, 

Kec. Karang Ploso, Kab. Malang dan/atau Jalan KH. Kholil 

Gang 6D Kel. Pekelingan Gresik, harus meringkuk dibalik 

jeruji besi Mapolsek Klampis. Selanjutnya, petugas menangkap 

perempuan tersebut berikut barang bukti 1 (satu) buah kantong 

plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Sabu dengan berat 

kotor 0,27 gram, 1 (satu) buah kantong plastik klip kecil berisi 

Sabu dengan berat kotor 0,32 gram, 1 (satu) buah pipet kaca 

bekas pakai terdapat sisa Sabu berat kotor 2,73 gram, 2 (dua) 

buah sendok Sabu terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah 

botol alkohol warna hijau terdapat sumbu pada tutupnya, 1 

(satu) botol plastik warna bening lengkap dengan sedotannya 

dan 2 (dua) buah korek api masing-masing warna biru dan 

kuning. 

masih ada lagi kejahatan narkotika yang di salah gunakan oleh 

perempuan pada tahun yang sama akan tetapi hanya beda bulan berikut 

data tersebut: 

              Bulan          Jumlah 

Juli  1 (Satu) 
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Agustus   

September  2 (Dua) 

Oktober   

November  1 (Satu) 

Desember   

Jumlah 4 (Empat) 

 

Sumber data di peroleh pada tanggal 04 oktober 2018
46

 

Pada tahun 2017 dari bulan juli hingga bulan desember kejaatan 

narkotika ini di temukan ada empat kasus dan empat-empatnya ini juga 

merupakan para perempuan yang telah menyalahgunaan narkotika yang 

berjenis sabu-sabu dan dari ke empat ini juga merupakan pemakai atau 

pengguna sama halnya dengan kejadian pada bulan januari sampai dengan 

juli tersebut para penyalahguna ini merupakan pemakai. Beberapa 

kasusnya: 

1. Kepolisian Resort (Polres) Bangkalan, Madura, Jawa Timur, 

mengamankan seorang perempuan Nurhayati (39), warga 

Desa/Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan. Pelaku 

ditangkap bersama seorang pria, Kamil (31) di rumahnya, 

Dusun Bandara, Desa Telaga Biru, Kecamatan Tanjung Bumi, 

Bangkalan. Barang bukti yang diamankan, tiga buah plastik 

klip kecil yang diduga berisi sabu, 1 buah bong, 2 pipet sabu, 1 
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unit timbangan sabu. Selain itu, 1 buah kompor sabu, 1 plastik 

sedotan, 4 buah telepon genggam, 1 botol alkohol dan uang 

tunai sebesar Rp.145.000. 

2.  Yakni Maria Silvia Veronika, 31, dan Harry Winata Sukamto, 

26. Keduanya warga Jalan Nias Kelurahan/Kecamatan Gubeng, 

Surabaya. Bersama keduanya, polisi juga menangkap Cipta 

Prajina Suyanto, 32, warga Jalan Kertajaya Indah, Kelurahan 

Manyar Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya. 

Mereka bertiga diketahui sedang asyik nyabu di bilik sabu 

milik Tari di Dusun Rabasan, Desa Parseh, Kecamatan Socah, 

Senin lalu (25/9) sekitar pukul 23.00. Kini Tari sudah masuk 

DPO Polres Bangkalan. 

3. Marwatul hasanah merupakan pemakai dan juga penfedar obat-

obatan berjenis sabu perempuan berumur ini sudah 2 tahun 

melakukan tindakan tersebut dan dia merupakan warga desa 

sidomulyo kecamatan batu dia melakukan transaksinya ke 

daerah bangkalan dikarenakan diasana banyak sekali chanel 

yang bisa di andalkan 

4. Liana nur liyani merupakan warga jalan bumi harjo no 4 

kecamatan wonokromo Surabaya dia merupakan pengguna 

yang mana dia melakukan aksinya bersama dengan teman-

temannya yang ada di kota bangkalan 
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Data data yang telah di ungkap oleh Sat.Reskoba Bangkalan  

Dalam kasus kasus narkotika yang melibatkan (di lakukan) oleh 

perempuan 

Pada tahun 2018 

              Bulan          Jumlah 

Januari  

Februari  1 (Satu) 

Maret   

April  1 (Satu) 

Mei  1 (Satu) 

Juni 1 (Satu) 

Jumlah 4 (Empat) 

 

Pada data tahun 2018 ini sendiri dari bulan januari hingga bulan juni 

telah terjadi kejahatan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang 

dilakukan oleh perempuan sebanyak empat kasus yang telah di ungkap 

oleh pihak kasat Reskoba Bangkalan dan dari empat kasus yang 

melibatkan perempuan ini semuanya adalah para pengguna dan perkara 

yang di ungkap ini semua juga ada peran penting dari masyarakat yang 

mana masyarakat lah yang telah mengintai para pengguna ini  terlebih 

dahulu dan kemudian melaporkan ke pihak kasat Reskoba untuk di tangani 
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lebih lanjut. Dan dalam kasus ini sendiri peneliti bisa mendata beberapa 

kasus yang terjadi: 

1. kamariyah ini sendiri merupakan pengedar dan juga pemakai 

penggerebekan ibu kamariyah ini sendiri di lakukan oleh pihak kasat 

Reskoba di kediaman nya yang mana pada saat iu tersangka sedang 

memakai sabu dengan adik laki-laki nya yang bernama heri dan dalam 

penggerebekan ini pihak kasat Reskoba menyita sabu seberat 1,73 

gram dan Pelaku akan menjual lagi sabu itu dengan cara diecer 

menjadi empat poket sabu, yaitu seberat 0,50 gram, seberat 0,42 gram, 

seberat 0,41 gram, dan seberat 0,40 gram. Dan Kasubbag Humas 

Polres Bangkalan, AKP Bidarudin mengungkapkan perempuan itu 

membeli sabu dari RHM seharga Rp 900.000. dan dalam 

penggerebakan itu sendiri Polisi juga menyita uang Rp 500.000, dan 

timbangan digital. 

2.  Polisi mendapati seorang perempuan bernama Siti Aisyah. Dia 

mengaku sebagai kakak Museb. Setelah diinterogasi, polisi 

memutuskan menahan perempuan berusia 36 tahun itu. Sementara di 

salah satu kamar, polisi menemukan satu paket narkoba jenis sabu 

yang diperkirakan beratnya 0,39 gram, juga berbagai alat isap yang di 

dalamnya masih terdapat sisa sabu."Dia ditangkap karena bantu 

adiknya jualan sabu. Kalau ada pembeli, dia bertugas ambilkan 

barang," ungkap Eko.Polisi sebenarnya sudah curiga pada Aisyah, 

sebab saat adiknya kabur, dia juga tampak hendak kabur, tetapi 

http://suryamalang.tribunnews.com/tag/bangkalan
https://www.liputan6.com/news/read/2515078/usai-jilbab-dan-celana-dalam-ini-modus-lain-penyelundupan-sabu
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kemudian urung."Aisyah ini gemuk, andai enggak gemuk mungkin 

kabur juga," kata seorang penyidik yang ikut dalam penyergapan 

tersebut. 

3. Nur Eka (40) warga Desa Bunten Timur, Kecamatan Ketapang 

Sampang diciduk anggota Polsek Tanjung Bumi. Emak-Emak ini 

kedapatan menyimpan narkoba jenis sabu-sabu.Perempuan 

berkacamata itu, ditangkap polisi ketika melintas di Dusun Karpote, 

Desa/Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan, Jumat 9 

Februari 2018 sekira pukul 11.30 WIB.Polisi yang melihat gelagat 

mencurigakan langsung mencegat langkah Nur Eka. Seketika itu, Nur 

Eka tidak berkutik saat dilakukan penggeledahan badan. Dengan 

“Sabu-Sabu yang ditemukan seberat 0,45 gram,” jelas Kasubag Humas 

Polres Bangkalan, AKP Bidaruddin,  

4. Atiyah (36) digelandang ke Mapolres Bangkalan setelah terbukti 

berjualan narkoba jenis sabu di rumahnya, Kampung Rabesan Desa 

Parseh Kecamatan Socah, Kamis (19/4/2018).Ibu rumah tangga (RT) 

ini tak bisa mengelak ketika personel gabungan Unitreskrim Polsek 

Socah dan Opsnal Polres Bangkalan juga menangkap tiga pemakai 

sabu.Ketiganya yakni Denan (30), warga Kampung Rabesan Desa 

Parseh Kecamatan Socah dan dua warga Sidoarjo; Moh Ridwan (39), 

warga Kelurahan Tambak Sumur Kecamatan Waru Sidoarjo serta 

Choirul Anam (33) Kelurahan Tambak Rejo Kecamatan Waru 

Sidoarjo. Dari penggerebekan itu, polisi menyita barang bukti 

https://jatim.tribunnews.com/tag/polres-bangkalan
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sejumlah poketan berisi sabu seberat 1,18 gram, 1,32 gram, 1,42 gram, 

1,42 gram, 0,41 gram, serta bong lengkap dengan kompor sabu. 

 

              Bulan          Jumlah 

Juli  2 (Dua) 

Agustus   

September   

Oktober   

November   

Desember   

Jumlah 2 (Dua) 

 

  Sumber data di peroleh pada tanggal 04 oktober 2018
47

 

Dan adapun 2 kasus terakhir yakni : 

1. polisi juga menangkap Wiwik (41), warga Jalan Dharmahusada 

Kecamatan Tambaksari Surabaya dan Moh Rohman (24) warga Desa 

Dlemer Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan.Mereka lantas 

digelandang ke Ruang Satreskoba Polres Bangkalan, Rabu (8/8/2018) 

untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut."Ingin kurus pak. Terakhir 

timbang badan 60 (Kg). Sekitar tiga bulan mengkomsumsi sabu," ungkap 

SBN saat diinterogasi Kanit Idik I Satresnarkoba Polres Bangkalan Aiptu 

Masherly Susanto.Kontan saja, keterangan yang disampaikan protolan 
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https://www.tribunnews.com/tag/bangkalan
https://www.tribunnews.com/tag/bangkalan
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salah satu SMA swasta di kawasan Semolowaru itu mengundang gelak 

tawa para penyidik lainnya.Dari penggerebekan itu, polisi menyita satu 

kantong plastik klip berisi sabu seberat 0,60 gram, sebuah pipet kaca 

lengkap dengan kerak sabu dengan berat kotor 4,54 gram, dan sejumlah 

perangkat isap sabu. 

2. Sylvi budiyanti ini merupakan seorang warga tambak sari kota Surabaya di 

berhasil di grebek oleh kepolisisan di daerah desa parseh kecamatan socah 

kabupaten bangkalan dan dalam penggerebekan tersebut di temukan sabu 

yang beratnya sekitar 0,80 beseerta dengan alat hisapnya dan ia melakukan 

kegiatan tersebut dengan teman-teman laki-lakinya 

 

 Dalam data di atas yang telah di cantumkan dari tahun 2017 sampai 

2018 keterlibatan perempuan dalam kasus narkotika ini ada penurunan 

akan tetapi perlu di garis bawahi bahwasanya sumber data pada tahun 

2018 ini sumber datanya masih belum 1 (satu) tahun penuh melainkan data 

yang di peroleh pada tahun 2018 ini hanya sampai bulan September. 

 Dan perlu diketahui dalam kasus kasus di atas tersebut di setap 

penangkapannya yakni kebanyakn pada awal awal tahun yakni bulan 

januari sampai dengan juni, pada tahun 2017 sendiri pada bulan januari 

hingga juni terdapat ada 6 (enam) kasus yang mana dari enam kasus itu 

adalah perempuan dan juga semuanya pengguna obat obatan terlarang 

tersebut, dan sisa kasusnya terdapat pada bulan juli sampai dengan 
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desember yang berjumlah 4 (empat) tersangka dan dari merekapun 

pengguna serta pengedar juga. 

 Dan pada tabel di atas yakni pada tahun 2018 ada 6 (enam) kasus 

yang melibatkan perempuan dalam penyalahgunaan narkotika itu sendiri 

dan juga pada tahun 2018 ini pada awal tahun yakni pada bulan januari 

sampai dengan bulan juni telah di dapatkan atau di ungkap kasusunya 

yakni sebanyak 4 (empat) kasus dan sisanya yakni 2 kasus terjadi pada 

bulan juli sampai dengan September. 

Adapun hasil  data yang diperoleh oleh peneliti yakni dalam kasus 

kasus yang melibatkan perempaun dalam menyalahgunakan obat obatan 

terlarang ini, yakni semua pelakunya atau para teersangkanya bukan hanya 

berasal dari bangkalan melainkan dari luar bangkalan juga ada yakni dari 

kota Surabaya, Pamekasan, Sampang.  

 Berdasarkan keterangan dari bapak kepala satuan Reskoba 

Bangkalan bapak puguh suatmojo, bahwa keterlibatan atau kasus yang 

diperbuat oleh perempuan yakni kebanyakan narkotika berjenis golongan 

1 (satu) yakni narkotika berjenis sabu-sabu, dalam kasus sabu-sabu ini 

yang terlibat di antaranya adalah para ibu rumah tangga dan juga kalangan 

para remaja-remajanya dan juga yang pengangguran alias tidak 

mempunyai pekerjaan.
48

 

 Dapat di ambil intisarinya bahwasanya para perempuan yang 

menyalahgunakan narkotika ini sendiri dikarenakan mereka : 1) Faktor 
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ekonomi yang sangat rendah bisa kita ambil dari kasus nya ibu atiyah 

yakni kasus yang menimpa ibu atiyah ini dia telah menjadi kurir atau 

pengantar obat obatan terlarang tersebut kepada para pembeli nya atau 

penggunanya dan ibu atiyah ini sendiri melakukan pekerjaan tersebut di 

karenakan faktor ekonominya, dan juga kasus yang terjadi pada kalangan 

muda itu sendiri yakni mereka menggunakan narkotika atau obat obatan 

terlarang tersebut dikarenakan faktor ekonomi keluarga. 

 Dengan adanya dorongan dari faktor kebutuhan primer, faktor 

kebutujan primer itu sendiri merupakan faktor pokok dari kehidupan 

manusia itu sendiri, adapun faktor primer itu sendiri seperti halnya 

sandang, pangan dan juga papan
49

, nah dengan adanya dorongan 

kebutuhan tersebut bisa jadi para tersangka melakukan kejahatan kejahatan 

dalam menyalahgunakan narkotika tersebut agar untuk mencapai suatu 

kepuasan dan juga untuk memenuhi kebutuhan keluarga dalam sehari 

harinya. Jadi kemiskinan atau ketidak mampuan bisa menjadi mendorong 

manusia untuk melakukan kejahatan tersebut untuk bertahan hidup serta 

untuk memenuhi kebutuhan pokok itu sendiri. 

 Dan adapun faktor lainnya lagi yakni: 2) Faktor lingkungan para 

remaja perempuan yang melakukan penyalahgunaan narkotika itu sendiri 

mereka bisa di prediksi dalam melakukan hal penyalahgunaan narkotika 

ini sendiri mereka dikarenakan ada dorongan dari teman dan juga 

kelompoknya dan juga lingkungannya serta dari pergaulan pergaulan yang 
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bisa di bilang sudah terlalu bebas dalam batasnya diri sendiri. Para remaja 

ini sendiri dalam melakukan hal penyahgunaan narkotika ini sendiri bisa 

jadi mereka karena ingin mengikuti perkembangann jaman yang semakin 

lama semakain menjadi jadi dalam hal apapun termasuk juga 

perkembangan dalam kejahatan apapun entah itu dari segi IPTEK 

(informasi tekhnologi dan komunikasi). 

 Setelah melakukan pembahasan penyebab penyebab dari para 

tersangka dalam melakukan hal penyalahgunaan narkotika itu sendiri 

peneliti akan membahas secara umum apa yang di maksud dengan  (faktor 

ekonomi) dan juga (faktor lingkungan) itu sendiri. 

1) Faktor ekonomi 

Sesungguhnya persoalan ekonomi sama tuanya dengan keberadaan 

manusia itu sendiri, akan tetapi bukti-buktikonkret paling awal yang bisa 

di telusuri ke belakang hanya hingga masa yunani kuno seperti yang 

sudah di ketahui kata „‟ekonomi‟‟ sendiri berasal dari penggabungan dua 

suku kata yunani yakni „‟oikos dan nomos yang berarti pengaturan atau 

pengeloalaan rumah tangga „‟. Istilah tersebut pertama kali di gunakan 

oleh Xenophon, seorang filsuf yunani. 

Dan pada masa itu juga plato mempunyai gagasan tentang ekonomi 

yang timbul secara tidak sengaja dari pemikirannya tentang keadilan 

(justice) dalam sebuah Negara ideal (ideal state). Dalam sebuah Negara 

ideal, demikian kata p;ato, kemajuan tergantung pada pembagian kerja 

(division of labor) yang timbul secara alamiah dalam masayrakat. Orang 
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mempunyai sifat dan kecenderungan yang berbed-beda antara satu 

dengan yag lainnya. Dengan sendirinya pun pekerjaan yang diminati 

setiap orang juga akan berbeda-beda.  

Dan pandangan dari plato ini sendiri dia adalah orang pertama 

yang mecekam tentang kekayaan dan juga kemewahan. Dengan 

pemikiran tersebut plato mengharapkan agar setiap orang bisa hidup 

sejahterasecara merata, dan manusia berkewajiban untuk mengendalikan 

haawa kenafsuannya agar tidak terlalu mengelurkan sifat serakahnya, 

apabila nafsu keserkahan ini tidak bisa dikendalikan maka sebagian 

orang yang pintar, cerdik dan yang kaya akan selalu berada di atas 

sedangkan yang di bawah atau yang belum memliki kepintaran akan 

selalu berada di bawah sehingga akan hal itu akan menimbulkan 

ketimpngan sosial.
50

 

Masalah ekonomi umumnya berupa masalah kemiskinan, 

pengangguran dan lain lain. Pada umumnya yang bertanggung jawab 

pada masalah ini adalah pemerintah, sebab pemerintah kurang merata 

dalam menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakatnya. Akibat dari 

masalah perekonomian ini menyebabkan masyarakat rentan untuk 

melakukan tindakan kriminalitas serta kejahatan kejahatan lainnya agar 

mereka bisa memenuhi kebutuhan hidupnya alias menghindari 

kemiskinan itu senidri dan para masyarakat yang miskin ini sendiri 

beranggapan bahwasanya apabila merka miskin maka mereka strata 
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sosialnya akan rusak dan juga di pandang rendah oleh masyarkat 

masyarakt yang mampu sehingga untuk memenuhi atau menghindari 

cacian itu sendiri para masyarakat miskin ini sendiri menggunakan jalan 

pintas yakni dengan melakukan hal hal yang tidak di ingikan yakni 

menjadi criminal entah itu dalm bentuk apapun. 

  Kemiskinan adalah kondisi di mana terdapat 

kekurangan pendapatan (insufficiency of income) dan/atau keadaan tidak 

tersedianya akses (lack of acces) barang-barang serta jasa-jasa kebutuhan 

dasar tertentu bagi keluarga atau perorangan yang membutuhkannya.
51

 

Dan kemisikinan itu sendiri pasati  sangkuatannya dengan yang 

namanya ekonomi. Faktor ekonomi juga bisa menjadi acuan suatu 

nengara dapat dikatakan maju atau tidak dan juga dapat mempengaruhi 

masalah sosial pada aspek psikologis dan biologis masyarakat. 

 

2) Faktor lingkungan 

Teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni 

sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang 

deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau 

internalisasi simbolis yang keliru. Perilaku jahat dibentuk oleh 
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lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik 

dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan 

agama. Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan karena 

dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga, 

ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan serta penemuan 

teknologi. Teori ini mengarahkan kita bahwa orang memiliki 

kecenderungan bisa melakukan kejahatan karena proses meniru keadaan 

sekelilingnya atau yang lebih dikenal dengan proses imitation.
52

 

Lingkungan sosial adalah tempat dimana masyarakat saling 

berinteraksi dan melakukan sesuatu secara bersama-sama antar sesama 

maupun dengan lingkungannya. Lingkungan sosial terdiri dari beberapa 

tingkat. Tingkat yang paling awal adalah keluarga, dari keluarga kita 

diajari cara sikap, dan sifat untuk berinteraksi dengan orang lain di dalam 

maupun di luar keluarga, contohnya berinteraksi dengan saudara jauh, 

tetangga dan orang-orang yang berada di lingkungan tempat tinggal kita. 

 Dalam hal tingkatan lingkungan sosial setelah keluarga ada juga 

tingkatan yang lebih atas yakni di antaranya sekolah beserta perguruan 

tingkat dalam tingkatan tersebut di setiap tingkatannya sosialisasi kita 

sebagai makhluk sosial akan di uji seberpa jauh atau seberapa bisa kita 

mengimbangin atau berinteraksi dengan lingkungan yang baru, yang 

namanya lingkungan sekolah kiat akan mengembangkan sedikit demi 

sedikit ilmu yang telah kita dapat dalam bersosialisasi di dalam keluarga 
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dan dalam hal bersosialisasi di dalam sekolah ini meliputi sosialisasi 

dengan teman teman dan juga dengan para guru dan di dalam sekolahan 

ini pun kita bisa dapat menambah ilmu untuk memperluas wawasan yang 

namanya bersosialisasi di dalam lingkungan contohnya kita bisa 

mengikuti organisasi-organisasi yang bersangkut pautan dengan kelas 

dan juga sekolahan. 

 Setelah mengalami peningkatan besrsosialisasi dengan sekolah 

sosialisasi serta interaksi kita bisa kita tambah di tempat yang lebih tingi 

yakni di bangku perkuliahan di karenakan di dalam bangku perkuliahan 

ini kita sebagai mahkluk sosial akan banyak menemui hal hal baru di 

karenakan dalam bangku perkuliahan kita sebagai mahkluk sosial akan 

menemukan yang namanya keanekaragaman budaya, bahasa dan juga 

agama dan dalam bangku perkuliahan juga bisa menambah ilmu 

sosialisasi kita dengan mengikuti berbagai macam organisasi baik itu 

organisasi di dalam kampus (intra) maupun di luar kampus (ekstra). 

 Dan dalam lingkungan sosial ini bentuk terberat yang akan kita 

alami yakni bersosialisasi dengan lingkungan (masyarakat) di karenakan 

lingkungan itu sendiri yang akan membawa kita apakah lingkungan itu 

akan membawa kita ke dampak negatif atau ke dampak positif, dari 

pengalam yang terjadi di dalam masyarakat itu sendiri kebanyakan 

lingkungan yang di ikutin oleh makhluk sosial itu kebanyakan 

berdampak negatif dengan contoh di karenakan gaya hidup yang terlalu 

bebas dan juga yang terlalu glamor sehingga dalam hal ini akan 
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berdampak negatif dan juga bisa saja terjerumus ke wadah narkotika 

entah itu menjadi pemakai maupun pengedar. 

 Dan gaya dalam kehidupan modern ini yang makin ke depan makin 

maju maka banyak orang yang memanfaatkan hal hal tersebut dengan 

berlibur dengan cara melakukan pesta agar mengikuti jaman dan juga di 

dalam pesta itu sendiri terdapat minum minuman keras beserta rokok dan 

juga termasuk obat obatan terlarang alias sabu ini sudah menjadi hal 

biasa bagi sekupulan kelompok. 

 Dalam masa sekarang ini banyak para remaja maupun para orang 

dewasa yang kekurangan pembinaan serta pengetahuan mengenai hal hal 

yang berdampak negatif terhadap dirinya sehingga mereka lebih 

gampang terjerumus kedalam penyalahgunaan narkotika tersebut, dan hal 

ini juga dikarenakan pergaulan yang terlampau bebas, sehingga untuk 

menanngulangi terjadinya ini perlulah pelatihan moral atau pendidikan 

mengenai dampak dari barang barnag haram tersebut agar tidak banyak 

dari mereka yang terjerumus ke dalam hal hal haram tersebut.  

 Dan nampaknya di dalam dunia yang modern ini para pemakai 

narkotika sudah bukan hanaya para laki –laki saja bahkan perempuan 

sudah menjadi trendy tersendiri dalam menggunakan barang haram 

tersebut bahkan para pemakai narkotika itu sediri sudah banyak yang di 

apakai di tempat umum semisalnya di café di hotel di kamar kost dan 

lainnya. 
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Sebenarnya mengapa mereka memakai barang haram itu jawabannya 

gampang mereka hanya mengikuti perkembangan jaman dan juga trendy 

dari lingkungan kelompoknya dan juga mereka hanya berkeinginan untuk 

menghilangkan rasa penat rasa stres serta frustasi di dalam kehidupan 

yang mereka jalani. Sehimgga dalam hal ini lingkungan berperan 

pentingan atau menjadi faktor dari masalah penyalahgunaan narkotika ini 

sendiri. 

C. Upaya-upaya yang di lakukan oleh pihak berwajib (kepolisian) 

dalam menanngulangi penyalahgunaan narkotika yang di 

lakukan oleh perempuan. 

 

Upaya upaya yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian dengan 

melakukan aau menggunakan upaya yang kedua yakni upaya preventif 

dan juga upaya represif: 

 

 

1. Upaya prevemtif itu sendiri yakni: 

Melakukan kerja sama dengan seluruh kepala desa yang termasuk 

di wilayah hukum khususnya bangkalan. Hal ini bertujuan untuk 

meningkatkan kewaspadaan dari daerah-daerah kecil yang jangkauan nya 

jauh dari Polres Bangkalan. Dan sistem ini pun dapat mempererat tali 

silaturahmi antara pihak kepolisian dengan warganya, Sehingga dengan 

adanya kerja sama dengan desa-desa ini tingkat keamanan atau 



 

73 
 

meminimalisirkan kejahatan penyalahgunaan menjadi semakin kecil 

dikarenakan di setiap desa itu pasti masyarakatnya tidak ada yang mau 

apabila desanya di anggap desa sarang barang haram, dan dengan 

kerjasama ini juga dapat meningkatkan solidaritas antara masyarakat 

kampung tersebut dalam menanggulangi atau mencegah kejadian 

penyalahgunaan narkotika. 

 Dan hal ini juga untuk menjadikan lingkungan menjadi lingkungan 

yang positif dan lingkungan yang baik agar di dalam suatu lingkungan 

kelompok itu sendiri tercipta pergaulan yang ada batasannya terhadap 

barang-barang seperti narkoba dan lainnya. 

 Bukan hanya dalam lingkungan saja yang harus di perhatikan akan 

tetapi suatu desa atau suatu kelompok juga harus memperhatikan keadaan 

ekonomimnya para anggota-anggotanya tersebut agar jikalau para 

anggotanya tersebut ada yang tidak mampu dalam ekonomi masing 

masing dari anngotanya bias membantu agar bisa mencukupi kehidupan 

sehari-harinya dan juga para anggota itu sendiri harus menciptakan suatu 

produk atau kreatifitas untuk menjunjung tinggi perekonomian desa 

tersebut dengan hal ini maka kemungkinan terbesar semua yang ada 

dalam kelompok tesrebut bisa menjauhi barnag barang yang seharusnya 

tidak mereka perjual belikan maupun di pakai. 

 

 

2. Upaya represif 
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 Kembali ke dalam bentuk upaya represif yang menitik beratkan 

atau lebih dominan terhadap sub sistem yang pertama yakni kepolisisan   

dalam bentuk ini pihak kepolisian melakukan penindakan secara 

langsung terhadap pelaku atau korban serta tersangka dalam bentuk 

penyidikan dan juga penyelidikan. 

  Penyelidikan ini sendiri bertujuan untuk mencari dan 

menemukan sesuatu yang di duga menjadi tindak pidana guna 

menentukan dapat atau tidaknya perkara tesrsebut di lanjutkan ke tingkat 

penyidikan. Dan dalam proses penyidikan ini sendiri yaitu untuk mencari 

sesuatu serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat 

jelas serta terang tentang tindak piadana yang telah terjadi di lapangan 

tersebut. 

  Dari pembahasan di atas peneliti merumuskan bahwasanya 

pihak kepolisian melakukan bentuk upaya represif ini dengan cara: 

1) Penindakan secara langsung terhadap pelaku tindak pidana baik itu 

pengguna maupun pengedar  

Dalam hal ini pihak kepolisisan lebih memfokuskan terhadap pengedar 

atau pengguna dengan cara penindakan seperti ini maka setiap kasus-

kasus yang berhubungan dengan narkotika sendiri lebih cepat di 

selesaikan dan hal tersebut juga merupakan suatu prioritas utama atau 

misi yang paling utama dalam menindak lanjuti penanggulangan 

penyalahgunaan yang terjadii. 
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2) Memprioritaskan atau mengutamakan kesadaran bagi pengguna 

maupun pengedar agar kesalahan tersebut tidak di ulanginya lagi 

Untuk melakukan hal ini bisa di jelaskan bahwasanya pihak kepolisian 

memberikan masukan atau arahan kepada para tersangka penyalahgunaan 

ini agar mereka tidak melakukan kesalahan yang sama dan juga agar 

terhindar dari residivis (pengulanagan kejahatan yang sama yang mereka 

lakukan) dengan hal ini maka pihak lapas berperan penting dalam 

membina serta mendidika para napi yang berurusan dengan 

penyalahgunaan narkotika ini. Dan dengan adanya penanganan khusus 

ini efeknya bukan hanya kepada pelaku yang saat ini tertangkap akan 

tetpi juga berefek kepada pengguna-pengguna lainnya agar mereka 

merasa takut sehingga mereka harus berfikir seratus kali untuk memakai 

obat-obatan haram tersebut. 


