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Penyalahgunaan Narkoba sangat berbahaya dampaknya bagi kesehatan fisik maupun mental. 

Serta yang parah lagi menimbulkan kematian apabila penggunaanya sudah pada tahap 

ketergantungan dan tidak segera ditangan secara medis. Disamping itu penyalahgunaan Narkoba 

pada remaja dapat mengancam keselamatan bangsa dan negara, yang mana remaja adalah 

sebagai generasi penerus dan memegang peranan penting dalam tonggak pembangunan bangsa 

dan negara dimasa yang akan datang. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1)Bagaimana upaya bagian operasional Unit Narkoba dalam penanggulangan tindak pidana 

penyalahgunaan Narkoba di Polresta Surabaya. 

2)Apa saja yang menjadi kendala dan cara pemecahannya dalam menanggulangi penyalahgunaan 

Narkoba. 

Metode yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Kriminologis. Peraturan yang ada kaitanya 

dengan penyalahgunaan Narkoba dan pelaksanaannya dari aturan yang terkait dengan upaya 

dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkoba yang ada di Indonesia. 

Melalui penelitian yang mendalam dan sangat teliti penelitian ini mendapat hasil, bahwa 

penyalahgunaan Narkoba ini telah terjadi di suatu masyarakat baik di kalangan pelajar sampai 

ada juga masyarakat umumnya melakukan penyalahgunaan Narkoba, karena ingin mencoba obat 

terlarang tersebut. Upaya yang dilakukan oleh jajaran Kepolisian Resort Kota Surabaya dalam 

memberantas penyalahgunaan Narkoba. Dalam menanggulangi masalah penyalahgunaan 

Narkoba maka usaha yang dilakukan untuk mengantisipasi meluasnya daerah penyalahgunaan 

Narkoba di Kota Surabaya antara lain upaya preventif dan represif seperti menjadi pembina 

upacara di sekolah-sekolah, penyuluhan-penyuluhan, melakukan razia atau operasi, melakukan 

pengawasan di tempat yang dianggap rawan dilakukan penyalahgunaan Narkoba seperti diskotik, 

tempat keramaian dan tempat rekreasi. Upaya represif menindaklanjuti dari usaha operasi atau 

razia dengan memproses para pemasok, pengedar dan pemakai yang terjaring dalam operasi ke 

pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan Narkoba di Indonesia telah 

terjadi di hampir semua kalangan masyarakat. Hal ini dipengaruhi oleh pelaku aparat hukum 

yang telah melindungi atau terlibat didalamnya. 

 

 


