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ABSTRAK 

 

ARDIANSYAH IBRAHIM (B111 10 426) TINJAUAN 

KRIMINOLOGIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi 

Kasus di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2013-2016). Di bawah 

bimbingan bapak Muhadar sebagai pembimbing I dan ibu Wiwie Heryani 

sebagai pembimbing II. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab 

seseorang melakukan tindak penyalah gunaan narkotika di kabupaten luwu 

utara dan juga untuk mengetahui bagaimana upaya-upaya 

penanggulangan dalam menangani tindak penyalahgunaan narkotika di 

kabupaten luwu utara. 

Lokasi penelitian berada di kabupaten luwu utara, provinsi sulawesi 

selatan. Data diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam 

terhadap para pelaku penyalahgunaan narkotika, menganalisis dokumen-

dokumen terkait serta undang undang. Analisis dilakukan secara kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang 

menyebabkan seseorang melakukan tindak penyalahgunaan narkotika 

adalah rasa ingin tahu, pendidikan, lingkungan sosial, keluarga serta 

kemudahan memperoleh narkotika itu sendiri. Upaya penanggulangan 

yang dilakukan aparat penegak hukum antara lain preemptif, preventif, 

serta represif. Dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu dan terarah 

yang bertujuan agar penyalahgunaan narkotika di kabupaten luwu utara 

dapat diminimalisir. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

ARDIANSYAH IBRAHIM (B111 10 426) CRIMINOLOGICAL 

REVIEW OF NARCOTICS ABUSE (Case Study in Luwu Utara District 

Year 2013-2016). Supervising by Mr. Muhadar as the first supervisor and 

Mrs. Wiwie Heryani as second supervisor. 

This study aims to determine the factors causing a person to commit 

acts of abuse of narcotics in the north luwu district and also to find out how 

the efforts of law enforcement to overcome the prevention of drug abuse in 

the north luwu district. 

The research is located in north luwu district, south sulawesi 

province. The data were obtained by conducting in-depth interviews on the 

perpetrators of narcotics abuse, analyzing related documents and the law. 

The analysis is done qualitatively. 

The results showed that the factors that cause a person to commit 

acts of narcotics abuse are curiosity, education, social environment, family 

and the ease of obtaining narcotics itself. Efforts of law enforcement 

officers include preemptive, preventive, and repressive. Conducted in a 

systematic, planned, integrated and directed that aims to abuse of 

narcotics in north luwu district can be minimized. 



KATA PENGANTAR 

Permasalahan Narkotika telah meresahkan masyarakat. Berbagai 

macam regulasi serta upaya pemberantasan dalam hal penyalahgunaan 

telah menjadi perhatian pemerintah. Namun karena karakter khusus yang 

ada pada kejahatan narkotika membuatnya sulit untuk sekedar 

meminimalisir laju perkembangannya. Faktor internal masyarakat juga 

menjadi hal yang berpengaruh. Penelitian ini dilakukan agar dapat 

memberikan gambaran mengenai alasan serta faktor-faktor yang 

mempengaruhi mengapa  masyarakat, khususnya masyarakat di 

kabupaten Luwu Utara dapat terjerumus dalam lingkar kejahatan 

penyalahgunaan narkotika dan melihat bagaimana aparat penegak hukum 

merespon laju perkembangan kejahatan itu. 

Penulis menyadari adalah hal yang sulit, bahkan mustahil, bagi 

setiap manusia mencapai kesempurnaan. Begitupula dalam penulisan 

skripsi ini, tentu masih banyak kekurangan dan masih perlu mendapatkan 

masukan. Penulis berharap, skripsi ini dapat menambah referensi literatur 

hukum serta mampu memberikan pemahaman dan sudut pandang baru 

terhadap pembaca dalam melihat permasalahan narkotika yang terjadi 

saat ini di indonesia. Serta dapat menunjang bagi penelitian terkait 

selanjutnya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kejahatan adalah suatu perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah 

yang ditaati oleh masyarakat. Secara yuridis, kejahatan diartikan sebagai 

suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana. Soesilo mengatakan 

bahwa dampak dari suatu kejahatan tidak hanya merugikan seorang 

pelaku kejahatan, namun secara bersamaan juga merugikan masyarakat 

berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.1 Oleh 

sebab itu, dibutuhkan peran negara dalam menjaga ketertiban 

masyarakat. Negara hadir melalu berbagai pranata hukumnya. 

Seiring perkembangan zaman, pranata hukum yang ada 

mengalami kendala dalam menangani berbagai jenis kejahatan yang juga 

ikut berkembang. Semakin tinggi peradaban suatu masyarakat, semakin 

tinggi pula kompleksitas suatu kejahatan.2 Dengan kata lain, 

perkembangan kejahatan merupakan konsekuensi logis dari 

berkembangnya suatu peradaban. Pesatnya kemajuan di bidang ilmu 

pengetahuan dan teknologi juga memengaruhi perkembangan kejahatan. 

                                                         

1 B. Bosu, 1982, Sendi sendi kriminologi, Usaha Nasional, Surabaya, hlm.20. 

2 A.S. Alam, 2010, Pengantar Kriminologi, Pustaka Refleksi Books, Makassar, hlm.14. 
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Aparat penegak hukum, dengan berbagai keterbatasan 

sumberdaya yang ada, tentu mengalami kendala dan pada akhirnya 

kurang maksimal dalam menekan tingkat kejahatan. Oleh sebab itu, 

dibutuhkan upaya yang tidak hanya bersifat sektoral dibidang penindakan 

yang dilakukan oleh aparat penegak hukum saja, namun juga memerlukan 

pengkajian kriminologis yang secara komprehensif menganalisis sebab-

sebab, gejala serta dampak dari suatu kejahatan. Kriminologi memberikan 

sumbangannya dalam penyusunan regulasi, menjelaskan sebab 

terjadinya suatu kejahatan dan memberi solusi upaya-upaya pencegahan 

terjadinya kejahatan.3  

Salah satu kejahatan yang sangat berbahaya, melihat dampaknya  

yang merusak generasi muda adalah penyalahgunaan narkotika. 

Narkotika pada dasarnya adalah obat yang digunakan bidang pelayanan 

kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun efek yang 

dihasilkan dari narkotika menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat 

yang akhirnya terjebak pada ketergantungan/adiksi obat-obatan. Semakin 

maraknya penyalahgunaan narkotika, bagi oknum tertentu juga dilihat 

sebagai peluang untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Tindak 

pidana narkotika telah menjadi perhatian masyarakat internasional dan 

                                                         

3 Ibid., hlm.14. 



 

3 

termasuk kedalam jenis kejahatan internasional.  

Kejahatan Narkotika bersifat transnasional dilakukan dengan 

menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung 

oleh jaringan organisasi yang luas dan sudah banyak menimbulkan 

korban, dikalangan generasi muda.4 Menurut Muladi, kejahatan yang 

bersifat transnasional (Organized Transnasional Crime) semakin kondusif 

karena pengaruh dimensi keorganisasiaannya. Pertama, adanya 

organisasi kejahatan yang solid. Kedua, adanya kelompok pelindung yang 

antara lain melibatkan aparat penegak hukum. Ketiga, adanya kelompok 

masyarakat yang menikmati hasil kejahatan.5
 

Indonesia merupakan salah satu negara yang merasakan langsung 

dampak dari kejahatan transnasional seperti tindak pidana narkotika. 

Penyalahgunaan di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan yang 

terus meningkat, hal tersebut terlihat dari peningkatan angka kejahatan 

narkotika yang ditangani oleh lembaga hukum terkait. Peningkatan tidak 

saja dari jumlah pelaku, namun jenis dan jumlah narkotika yang disita. 

Masalah ini merupakan ancaman serius bagi bangsa masyarakat dan 

                                                         

4 Dasar menimbang Huruf C Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika 

5 Siswanto Sunarso, 2004, Penegakan hukum Psikotropika dalam kajian sosiologi 

hukum,rajagrafindo Persada, jakarta, hlm.4. 
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negara.6 

Sulawesi Selatan menjadi salah satu daerah di Indonesia yang 

menjadi tujuan peredaran narkotika. Salah satu jaringan pengedar 

narkotika transnasional yang masuk ke wilayah Sulawesi Selatan adalah 

sindikat malaysia. Jaringan ini menggunakan jalur laut dan memanfaatkan 

lemahnya penjagaan disejumlah pelabuhan. Jalur tikus narkotika yang 

masuk dan beredar di Sulawesi Selatan berasal dari pelabuhan Parepare 

dan kemudian disebar ke kota-kota lainnya.7
 

Ancaman peredaran narkotika yang sebagaimana diuraikan diatas, 

tidak hanya terjadi di kota-kota besar di Sulawesi Selatan, bahkan telah 

merambah hingga ke pedesaan. Pesatnya perkembangan teknologi, 

informasi dan transportasi, menjadi faktor pemicu peredaran narkotika 

dengan jumlah besar dalam waktu yang cepat dapat terdistribusi 

kedaerah, tidak terkecuali di kabupaten Luwu Utara. 

Dalam setahun terakhir, dikabupaten Luwu Utara terlihat 

peningkatan tindak kejahatan narkotika. Terhitung sejak Mei hingga 

November 2016, dari 61 item perkara yang sudah berkekuatan hukum 

                                                         

6 A. Kadarmanta, 2010, Narkoba Pembunuh Karakter Bangsa, Forum Media Utama, 

Jakarta, hlm.6. 

7 http://regional.liputan6.com/read/2480815/gurita-jaringan-narkoba-malaysia-

merambah-sulsel-via-jalur-laut diakses tanggal 4 januari 2017 

http://regional.liputan6.com/read/2480815/gurita-jaringan-narkoba-malaysia-merambah-sulsel-via-jalur-laut
http://regional.liputan6.com/read/2480815/gurita-jaringan-narkoba-malaysia-merambah-sulsel-via-jalur-laut
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tetap Kejaksaan Negeri Luwu Utara, 41 diantaranya merupakan perkara 

tindak pidana penyalahgunaan Narkotika.8  Artinya perkara tindak pidana 

yang berkekuatan hukum tetap di kabupaten Luwu Utara, didominasi oleh 

perkara tindak pindana penyalahgunaan narkotika. 

Melihat kondisi itu, dibutuhkan analisis kriminologi terkait kasus 

penyalahgunaan narkotika guna mengetahui faktor yang menyebabkan 

seseorang melakukan tindakan tersebut dan  upaya yang dilakukan oleh 

aparat penegak hukum khususnya pihak kepolisian dalam menanggulangi  

penyalahgunaan narkotika di kabupaten Luwu Utara. Meski telah 

dilakukan penelitian serupa dibeberapa daerah lain di Sulawesi Selatan, 

namun perbedaan letak geografis, kondisi sosial ekonomi  serta budaya 

hukum masyarakat setempat menjadi faktor yang berpengaruh cukup 

signifikan untuk diadakan penelitian baru dikabupaten Luwu Utara. Hal 

inilah yang mendasari penulis untuk memilih judul penelitian “Tinjauan 

Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus di 

Kabupaten Luwu Utara Tahun 2013-2016)”.   

 

 

 

                                                         
8 http://inputsulsel.com/2016/11/14/wah-ternyata-kasus-narkotika-paling-banyak-

ditangani-kejari-Luwu-utara/ diakses tanggal 26 November 2016 

http://inputsulsel.com/2016/11/14/wah-ternyata-kasus-narkotika-paling-banyak-ditangani-kejari-luwu-utara/
http://inputsulsel.com/2016/11/14/wah-ternyata-kasus-narkotika-paling-banyak-ditangani-kejari-luwu-utara/
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan 

terkait kejahatan narkotika dikabupaten Luwu Utara sebagai berikut : 

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan seseorang melakukan 

penyalahgunaan narkotika di kabupaten Luwu Utara? 

2. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat penegak 

hukum dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika di 

kabupaten Luwu Utara? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan seseorang 

melakukan penyalahgunaan narkotika di kabupaten Luwu Utara. 

2. Untuk mengetahui sejauh mana upaya yang dilakukan oleh 

aparat penegak hukum dalam menanggulangi penyalahgunaan 

narkotika di kabupaten Luwu Utara.  

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi : 

1. Dapat memberikan informasi dan menjadi masukan bagi 
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penegak hukum serta pemangku kebijakan terkait dalam 

memaksimalkan upaya pencegahan dan penanggulangan 

penyalahguna narkotika yang telah dilakukan. 

2. Bagi khalayak ilmiah, khususnya civitas akademika Universitas 

Hasanuddin, hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi 

penelitian terdahulu serta dijadikan bahan referensi bagi 

mahasiswa dan bagi mereka yang ingin mengetahui dan 

meneliti lebih jauh tentang masalah ini. 

3. Bagi masyarakat umum, dapat memberikan informasi agar 

dapat mengidentifikasi dan mendapatkan pemahaman yang 

tepat tentang sebab-sebab serta dampak penyalaahgunaan 

narkotika. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kriminologi 

1. Pengertian Kriminologi 

Pengertian tentang kriminologi telah banyak dikemukakan oleh para 

ahli dan masing-masing dipengaruhi oleh luasnya lingkup bahan yang 

dicakup oleh kriminologi. Bonger mengemukakan kriminologi adalah ilmu 

pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidik gejala kejahatan seluas-

luasnya. Kriminologi termasuk cabang ilmu pengetahuan yang 

berkembang pada tahun 1850 bersama-sama dengan ilmu sosiologi, 

antropologi, dan psikologi. Nama kriminologi pertama kali ditemukan oleh 

P. Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi Prancis9. Ia 

mengemukakan bahwa “Kriminologi adalah suatu cabang ilmu yang 

mempelajari sosial-sosial kejahatan. Kata kriminogi itu sendiri berdasarkan 

etimologinya berasal dari dua kata, crimen yang berarti kejahatan, dan 

logos yang beratrti ilmu pengetahuan”.10 

Beberapa ahli yang mendefinisikan kriminologi antara lain: 

                                                         

9   A.S. Alam, op.cit., hlm.1 

10 Topo sandtoso dan eva achjani zulfa, 2001, Kriminologi, Rajawali Pers, Jakarta, 

hlm.9 
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1. Edwin H. Sutherland menyatakan bahwa Criminology is the body of 

knowledge regarding delinquency and crimes as social phenomena 

(Kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas 

kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial).11 

2. J. Constant mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan 

yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-

musabab terjadinya kejahatan dan penjahat..12 

3. Prof. Dr. WME Noach mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu 

pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah 

laku tidak senonoh, sebab musabab serta akibat-akibatnya.13 

4. Menurut Wood, kriminolgi secara ilmiah dapat dibagi menjadi 3 

(tiga) bagian, yaitu:14 

 a) Ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai kejahatan 

sebagai masalah yuridis sebagai objek pembahasan ilmu hukum 

pidana dan acara hukum pidana. 

 b) Ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai kejahatan 

sebagai masalah antropologi yang menjadi inti pembahasan 

                                                         

11 A.S Alam, op.cit., hlm.2 

12 Ibid, hlm.2 

13 B. Bosu, 1982, Sendi Sendi Kriminologi, Usaha Nasional, Surabaya, hlm.12 

14  Abd. Salam, 2007, Kriminologi, Restu Agung, Jakarta, hlm.5 
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kriminologidalam arti sempit, yaitu sosiologi dan biologi 

 c) Ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai kejahatan 

sebagai masalah teknik yang menjadi pembahasan kriminalistik, 

seperti ilmu kedokteran forensik, ilmu alam forensik, dan ilmu 

kimia forensik. 

Berdasarkan pengertian beberapa ahli diatas, dapat ditarik intisari 

bahwa pada dasarnya kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang 

mempelajari tentang kejahatan. 

2. Ruang Lingkup Kriminologi 

Ruang lingkup pembahasan kriminologi meliputi tiga hal pokok, 

yaitu15 : 

a) Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (making laws). 

Pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (process of 

making laws) meliputi : 

1) Definisi kejahatan 

2) Unsur-unsur kejahatan 

3) Relativitas pengertian kejahatan 

4) Penggolongan kejahatan 

5) Statistik kejahatan 

                                                         

15 A.S Alam, op.cit., hlm.2-3 
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b) Etiologi kriminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan 

terjadinya kejahatan (breaking of laws), Yang dibahas dalam 

etiologi kriminal (breaking laws) adalah: 

1) Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi 

2) Teori-teori kriminologi 

3) Berbagai perspektif kriminologi 

c) Reaksi terhadap pelanggaran hukum (reacting toward the breaking 

of laws). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada 

pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi 

terhadap “calon” pelanggar hukum berupa upaya-upaya 

pencegahan kejahatan (criminal prevention). Yang dibahas dalam 

bagian ketiga adalah perlakuan terhadap pelanggar-pelanggar 

hukum (Reacting Toward the Breaking Laws) antara lain: 

1) Teori-teori penghukuman 

2) Upaya-upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan, baik 

berupa tindakan pre-entif, preventif, represif, dan rehabilitatif. 

Kriminologi memerlukan berbagai disiplin ilmu pengetahuan. 

Dengan kata lain kriminologi bersifat interdisipliner. Sultherland 

menyatakan criminology is a body of knowledge (kriminologi adalah 
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kumpulan pengetahuan).16 Beberapa disiplin ilmu pengetahuan yang 

berkaitan dengan kriminologi antara lain sosiologi, psikologi dan hukum 

pidana. 

 

B. Kejahatan 

1. Pengertian 

Sebagai objek kajian dalam ilmu kriminologi, perlu diketahui definisi 

dari kejahatan itu sendiri. Hal ini diperlukan guna memperjelas batasan-

batasan dalam penelitian ini. Kejahatan menurut tata bahasa adalah 

perbuatan atau tindakan yang jahat seperti yang lazim orang mengetahui 

atau mendengar perbuatan yang jahat adalah pembunuhan, pencurian, 

penipuan, penculikan dan lain-lainnya yang dilakukan oleh manusia.17 

Kejahatan menurut pengertian masyarakat sehari-hari adalah tingkah laku 

atau perbuatan yang jahat yang tiap-tiap orang dapat merasakan bahwa 

itu jahat seperti pemerasaan, pencurian, penipuan dan lain sebagainya 

yang dilakukan manusia.18 

KUHP tidak mendefinisikan secara jelas kejahatan, namun tetap 

                                                         

16 Ibid, hlm.100 

17 Soedjono Dirdjosisworo, 1994, Hukum Narkotika Indonesia, Citra Aditya Bakti, 

Bandung, hlm.30 

18 Rusli Effendy, 1978, Asas-asas Hukum Pidana, LEPPEN UMI. UjungPandang, hlm.1 
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terdapat pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan sendiri 

diatur dalam Pasal 104 sampai Pasal 488 KUHP. Dalam Wetboek van 

Strafrecht (WvS) Belanda (1886) telah terdapat pembagian tindak pidana 

antara kejahatan dan pelanggaran, yang berdasarkan asas concordantie 

dialihkan ke dalam WvS Hindia Belanda (1918). Sebagaimana 

diungkapkan D.simons (1992), pembagian itu didasarkan pada alasan 

bahwa pada kenyataannya didalam masyarakat terdapat perbuatan-

perbuatan yang pada dasarnya memang sudah tercela dan pantas untuk 

dipidana (rechtsdelicten) dan ada perbuatan yang melawan hukum dan 

dipidana setelah Undang-undang menyatakan demikian (wetsdelicten).19 

Meski tidak terdapat suatu definisi tentang kejahatan dalam KUHP, 

para sarjana tetap memberikan batasan seperti:20 

1. R soesilo membedakan pengertian secara yuridis dan sosiologis. 

Secara yuridis, pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan yang 

bertentangan dengan Undang-undang. Sedangkan secara 

sosiologis, kejahatan merupakan perbuatan yang merugikan si 

penderita dan masyarakat berupa hilangnya keseimbangan 

ketentraman dan ketertiban. 

                                                         

19 Adami chazawi, 2010, pelajaran hukum pidana bagian 1, 2010, Rajawali Pers, 

Jakarta, hlm.123. 

20 B.Bosu, op.cit., hlm.19 
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2. Mr. W.A. Bonger mengatakan bahwa kejahatan adalah suatu 

perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tantangan 

dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan. 

A.S Alam berpendapat bahwa ada tujuh unsur pokok yang saling 

berkaitan yang harus di penuhi untuk mengatakan suatu perbuatan 

sebagai kejahatan. Ketujuh unsur tersebut adalah:21 

1. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian 

2. Kerugian tersebut telah diatur dalam KUHP 

3. Harus ada perbuatan 

4. Harus ada maksud jahat 

5. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat 

6. Harus ada pembauran antara kerugian yang telah diatur di dalam 

KUHP dengan perbuatan 

7. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut. 

Jadi, dalam disiplin hukum pidana, kejahatan dapat diartikan 

sebagai perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang (hukum 

pidana). Jika ditinjau dari segi hukum positif, maka ruang lingkup atau 

sejauh mana suatu perbuatan dikategorikan sebagai kejahatan juga 

ditentukan dalam undang-undang. 

                                                         

21 A.S Alam, op.cit., hlm.18 
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2. Kejahatan Sebagai Gejala Sosial 

Kejahatan sebagai gejala sosial juga berkembang seiring 

berkembangnya zaman. Sebagai mana diungkapkan oleh J.E Sahetapi : 

“bahwa kejahatan erat hubungannya dan bahkan menjadi sebagian 

dari hasil budaya itu sendiri, ini berarti semakin tinggi tingkat 

budaya dan semakin modern suatu bangsa, maka semakin modern 

pula kejahatan itu dalam bentuk, sifat dan cara pelaksanaannya”.22 

Menurut encyclopedia dan juga para pemimpin revolusi prancis, 

sering menyiarkan adanya hubungan antara kejahatan dan keadaan 

masyarakat.23 Montesquieu menyatakan bahwa pembentuk undang-

undang yang baik harus lebih mengutamakan pencegahan kejahatan 

daripada penghukuman.  Sedangkan voltaire  dalam bukunya de la justice 

et de l’humanite (1777) menggaris bawahi bahwa pencurian dan lain-lain 

kejahatan orang miskin dilakukan sekadar untuk mendapatkan makanan. 

Rousseau menulis dalam encyclopedie x bahwa kesengsaraan 

merupakan induk dari kejahatan yang besar. Kemudian dalam le contract 

social (1762) menyatakan bahwa dalam negara yang diperintah dengan 

baik terdapat sedikit penjahat. Sependapat dengan tokoh lainnya, Marat 

                                                         

22 B. bosu, op.cit., hlm.12  

23 Wahju Muljono, 2012, Pengantar Teori Kriminologi, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 

hlm.25-26 
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menguraikan bahwa manusia dilahirkan tidak sebagai musuh masyarakat, 

tetapi menjadi demikian karena keadaan. 

3. Teori Kejahatan 

Ada berbagai teori yang menjelaskan mengenai sebab terjadinya 

suatu kejahatan. Masing masing teori menggunakan pendekatan disiplin 

ilmu yang berbeda dalam menganalisis sebab suatu kejahatan. Beberapa 

teori tersebut antara lain: 

a) Teori Anomie (Emile Durkheim) 

Terjadi perubahan besar dalam struktur masyarakat sebagai 

akibat dari depresi besar yang melanda masyarakat Eropa pada 

tahun 1930, yaitu tradisi yang telah menghilang dan telah terjadi 

deregulasi didalam masyarakat. Keadaan sperti itulah yang 

dinamakan sebagai anomi oleh durkheim (Williams III & 

Mcshane, 1988).24 Teori anomie lebih lanjut dikembangkan oleh 

Merton (1938) terhadap penyimpangan tingkah laku yang terjadi 

pada masyarakat Amerika. Ia menjelaskan bahwa masyarakat 

telah melembaga suatu cita-cita untuk mengejar sukses 

semaksimal mungkin, untuk mencapai sukses dimaksud, 

                                                         

24 Romli Atmasasmita, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, Refika Aditama, Bandung, 

hlm.33 
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masyarakat sudah menetapkan cara-cara tertentu yang diakui 

dan dibenarkan. Namun pada kenyataannya tidak semua orang 

melalui cara-cara yang dibenarkan. Terdapat individu yang 

berusaha mencapainya dengan cara melanggar undang-

undang. Pada umumnya, yang menempuh cara tersebut adalah 

masyarakat kelas bawah dan golongan minoritas. 

b) Teori Cultural Deviance (penyimpangan budaya).25 Ada tiga teori 

utama: 

1) Social disorganization theory. Teori ini terfokus pada 

perkembangan disintegrasi nilai konvensional yang 

disebabkan industrialisasi yang cepat, peningkatan imigrasi 

dan urbanisasi. 

2) Culture conflict theory. Menegaskan bahwa kelompok-

kelompok yang berlainan belajar conduct norm yang 

berbeda dan bahwa banyak conduct norm dari suatu 

kelompok mungkin berbenturan dengan aturan konvensional 

kelas menengah. 

3) Differential association theory. Teori ini berpendapat bahwa 

orang belajar melakukan kejahatan sebagai akibat hubungan 

                                                         

25 Wahyu Muljono, op.cit., hlm.57-60 
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dengan nilai-nilai dan sikap antisosial serta pola tingkah laku 

kriminal. 

c) Teori social control 

Konsep ini lahir pada abad 20. E.A Ros salah seorang bapak 

sosiolog Amerika berpendapat bahwa sistem keyakinanlah yang 

membimbing apa yang dilakukan oleh orang-orang dan yang 

secara universal mengontrol tingkah laku, tidak peduli apapun 

bentuk keyakinan yang dipilih. Para teoritikus teori kontrol sosial 

memandang bahwa manusia merupakan makhluk yang memiliki 

moral yang murni, oleh karena itu setiap individu bebas untuk 

berbuat sesuatu. Kebebasan ini akan membawa seseorang 

pada tindakan yang bermacam-macam. Tindakan ini lazimnya 

didasarkan pada pilihan taat atau melanggar hukum. 

Sedangkan yang dipilih didasarkan pada ikatan-ikatan sosial 

yang terbentuk. 

d) Labeling Theory26 

Para ahli memandang para kriminal bukan sebagai orang yang 

terlibat dalam perbuatan-perbuatan salah, tetapi mereka adalah 

individu-individu yang sebelumnya pernah berstatus jahat 

                                                         

26 Ibid., hlm.66 
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karena pemberian sistem peradilan pidana maupun masyarakat. 

e) Conflict Theory 

1) Teori konflik konsevatif, menekankan pada dua hal, yaitu 

kekuasaan dan penggunaannya. Teori ini beranggapan 

bawha konflik muncul diantara kelompok kelompok yang 

menncoba untuk menggunakan kontrol atas situasi atau 

kejadian. Who higher up in the social class structure will be 

more powerful members of society. Dengan demikian 

mereka yang memiliki kekuasaan akan mempengaruhi 

pembuatan keputusan. 

2) Teori konflik radikal, menempatkan diri antara anarkis politik 

dan materialisme ekonomi. Teori ini menyatakan bahwa 

adanya ketidaksamaan akan menimbulkn konflik antara yang 

mempunyai kekuasaan mereka yang tidak mempunyai 

kekuasaan. Menurut penganut teori ini, ada tiga hal yang 

menyebabkan kelompok melakukan kejahatan: 

i. Ruling class. pengertian kejahatan dalam hukum 

merupakan refleksi dari kepentingan ruling class, yang 

didasarkan pada konsep kapitalisme. Sedangkan pelaku 

ruling class secara umum tidak ditempatkan dibawah 
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hukum pidana. 

ii. Kaum radikal melihat semua kejahatan sebagai hasil dari 

kelompok perbuatan yang merupakan pencerminan dari 

individualisme dan kompetisi. 

iii. Kelebihan buruh akan menyebabkan gaji rendah, tetapi 

kelebihan buruh yang sangat besar akan menimbulkan 

permasalahan. 

 

C. Narkotika 

1. Pengertian 

Narkotika secara etimologi berasal dari kata Narkoum yang berarti 

membuat lumpuh atau membuat mati rasa.27 Menurut Sudarto, narkotika 

berasal dari perkataan yunani Narke yang berarti terbius sehingga tidak 

merasa apa-apa.28 Narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan 

pengaruhh tertentu berupa pembiasan, hilangnya rasa sakit rangsangan, 

semangant dan halusinasi. Istilah lain yang digunakan untuk 

menggantikan narkotika seperti narkoba (Narkotika dan Obat-obatan 

                                                         

27 Juliana Lisa FR dan Negah Sutrisna W, 2013, Narkoba, Psikotropika dan Gangguan 

Jiwa Tinjauan kesehatan dan hukum, Nuha Medika, Yogyakarta, hlm.1 

28 Djoko prakoso dkk., 1987, Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan 

Negara, Bina Aksara, hlm.480. 
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berbahaya) dan Napza (narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif 

lainnya). Kedua istilah ini sering digunakan secara bergantian baik dalam 

sebuah literatur, sosialisasi maupun diskusi-diskusi. 

Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika, dinyatakan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang 

berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun 

semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan 

kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, 

dan dapat menimbulkan ketergantungan. Pada dasarnya narkotika 

digunakan dalam bidang kesehatan dan pengobatan serta penelitian 

pengembangan ilmu pengetahuan farmakologi. Berdasarkan Pasal 6 (1) 

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika 

terbagi kedalam tiga golongan. Penggolongan narkotika tersebut 

didasarkan jenis, efek serta tujuan pemanfaatannya. 

 

2. Jenis Narkotika 

Berikut penggolongan Narkotika berdasarkan efek yang ditimbulkan : 

1. Golongan Depresan (Downer). Adalah jenis narkoba yang berfungsi 

mengurangi aktifitas fungsional tubuh. Jenis ini membuat 

pemakainya menjadi tenang dan bahkan membuat tertidur bahkan 
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tak sadarkan diri. Contohnya: Opioda (Morfin, Heroin, Codein), 

sedative (penenang), Hipnotik (obat tidur) dan Tranquilizer (anti 

cemas ). 

2. Golongan Stimulan (Upper). Adalah jenis narkoba yang 

merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan kegairahan kerja. 

Jenis ini menbuat pemakainnya menjadi aktif, segar dan 

bersemangat. Contoh: Amphetamine (Shabu, Ekstasi), Kokain. 

3. Golongan Halusinogen. Adalah jenis narkoba yang dapat 

menimbulkan efek halusinasi yang bersifat merubah perasaan, 

pikiran dan seringkali menciptakan daya pandang yang berbeda 

sehingga seluruh persaan dapat terganggu. Contoh: Kanabis 

(ganja) 17 . 

Masyarakat pada umumnya kurang mengenal nama resmi dari 

berbagai jenis narkotika. Sebutan yang sering dipakai dikalangan pemakai 

dan pengedar adalah nama gaul atau nama pasaran. Hal ini tidak lain 

merupakan salah satu modus operandi yang digunakan para pemakai dan 

jaringan pengedar agar terhindar dari pantauan aparat penegak hukum. 

Mayoritas nama-nama tersebut jauh berbeda dengan nama aslinya atau 

nama resminya. Berikut merupakan istilah-istilah yang dikenal oleh 
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masyarakat:29 

1. Jenis heroin: memiliki istilah kimia Diacetyl Morphine, dengan nama 

samaran “putih”, bo’at, big harry atau brown suggar. 

2. Jenis morfin: istilah kimia Diacetel Morphin Sulphate, dengan nama 

samaran bubuk putih, bo’at, mud. 

3. Jenis kodein: istilah kimianya Mathyl Morphine dengan nama 

samaran school boy atau morfin. 

4. Jenis aspirin: istilah kimianya Astysalicylic Acid. Tidak ada nama 

samarannya. 

5. Jenis koka (kokain): istilah kimia Erytroxy Lonecoco, dengan nama 

samaran coke, stardust dan flake. 

6. Jenis mariyuana/ganja: istilah Ilmiah Cannabis sativa dengan nama 

samaran rumput, gelek, cimeng dan merry jane. 

7. Putaw: nama lain adalah pete, zat ini turunan dari heroin yang 

dibuat dari getah bunga epium. Ada dua jenis putau yaitu banana 

dan snow white yang berbentuk seperti bedak. 

8. Jenis metadhone: mempunyai istilah kimia Dolophine Amindhone 

dengan nama samaran dolly. 

                                                         

29 Moh. Hatta, 2010, Kebijakan Politik Kriminal, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.100-

101 
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Masih banyak istilah lain yang di masing-masing daerah memiliki 

nama berbeda. 

3. Dampak Narkotika 

Telah sering disebutkan sebelumnya bahwa narkotika sejatinya 

hanya bermanfaat untuk digunakan dalam bidang pengobatan dan 

pengembangan ilmu pengetahuan.  Oleh sebab itu, penggunaan diluar 

kedua hal tersebut dapat meinumbulkan dampak negatif. Pemanfaatan 

dibidang pengobatan dan ilmu pengetahuan juga tidak luput dari resiko, 

jika penggunaannya tidak dibatasi. Berikut beberapa bahaya yang timbul 

akibat penyalahgunaan narkotika: 

a) Terhadap diri si pemakai: 30 

1) Euphoria; suatu rangsangan kegembiraan yang tidak sesuai 

dengan kenyataan dan kondisi badan si pemakai (biasanya efek ini 

masih dalam penggunaan narkotik dalam dosis yang tidak begitu 

banyak). 

2) Dellirium; suatu keadaan dimana pemakai narkotika mengalami 

penurunan kesadaran dan timbulnya kegelisahan yang dapat 

menimbulkan gangguan terhadap gerakan anggota tubuh si 

                                                         

30 M. Taufik Makaro, dkk, 2005, Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 

49-50 
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pemakai (biasanyan pemakain dosis diatas euphoria). 

3) Halusinasi; adalah suatu keadaan dimana si pemakai 

mengalami “khayalan”, misalnya melihat/mendengar hal-hal yang 

tidak ada pada kenyataannya. 

4) Weakness; kelemahan yang dialami fisik atau psikis atau 

keduanya. 

5) Drowsiness; kesadaran merosot seperti orang mabuk, kacau 

ingatan, mengantuk. 

6) Coma; keadaan sipemakai narkotika sampai pada puncak 

kemerosotan yang akhirnya dapat membawa kematian. 

b) Gangguan kehidupan sosial.  

1) Munculnya keinginan untuk mencuri, bercerai atau melukai 

orang lain. 

2) Gangguan terhadap prestasi sekolah 

3) Adanya keinginan yang lebih besar lagi untuk menggunakan 

narkotika 

4) Gangguan terhadap hubungan baik itu ke keluarga, istri, atau 

teman 
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D. Penyalahgunaan Narkotika 

1. Pengertian 

Secara tata bahasa, istilah penyalahgunaan dapat diartikan sebagai 

perilaku/tindakan menyalahgunakan sesuatu. Kata dasar terdiri atas salah 

guna. Salah guna berarti memakai atau memanfaatkan sesuatu secara 

tidak benar. Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyalahgunaan  

didefinisikan sebagai proses, cara, perbuatan menyalahgunakan. Sedang 

didalam undang-undang hanya terdapat pengertian mengenai penyalah 

guna. Pengertian Penyalah guna menurut Pasal 1 angka 15 Undang-

undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang 

menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sehingga untuk 

menentukan suatu perbuatan itu bersifat tanpa hak atau melawan hukum, 

maka perlu diketahui terlebih dahulu dasar aturan hukum yang 

melegitimasi orang untuk bisa mempergunakan Narkotika. 

Di dalam Pasal 7  Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 

mensyaratkan bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan 

pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, selanjutnya di dalam Pasal 8 lebih membatasi penggunaan 

Narkotika golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia 
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diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan 

persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan 

Makanan. Sehingga bila seseorang yang menggunakan Narkotika 

melanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau 

Pasal  8 UU No. 35 Tahun 2009 tersebut, maka pelaku tersebut tidak 

mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum. 

Pelanggaran aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 

dan/atau Pasal  8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagai parameter sifat 

melawan 

hukum dalam penyalahgunaan Narkotika tersebut di atas  atau dapat 

dikatakan sebagai sifat melawan hukum secara formil, selaras dengan 

pendapat Simons tentang pengertian sifat melawan hukum formil, yaitu 

suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang saja, karena 

frasa Hukum disini dipandang sama dengan Undang-undang. 

Sehubungan dengan uraian tersebut di atas, pengertian 

penyalahgunaan narkotik menurut Widjaya yaitu : Tindakan atau 

perbuatan yang tidak sebagaimana mestinya (menyimpang atau 

bertentangan dengan seharusnya). Mempergunakan narkotika secara 

berlebihan (overdosis) sehingga membahayakan dirinya sendiri, baik fisik 

maupun psikis. Atau apabila mereka mempergunakan narkotika telah 



 

28 

pada taraf ketergantungan dan membahayakan dirinya.31 

Selain itu Danny I. Yatim dan Irwanto berpendapat sebagai berikut : 

Penyalahgunaan obat (narkotika) adalah pemakaian obat secara tetap 

yang bukan tujuan untuk pengobatan, atau yang digunakan tanpa 

mengikuti aturan takaran yang seharusnya. Penyalahgunaan obat ini 

menimbulkan kerusakan fisik, mental, emosi, maupun sikap hidup 

bermasyarakat.32 

2. Penyebab Penyelahagunaan Narkotika 

Terdapat dua faktor (alasan) yang dapat dikatakan sebagai penyebab 

seseorang dalam penyalahgunakan narkotika. Kedua faktor tersebut 

adalah faktor internal pelaku dan faktor eksternal pelaku yakni: 33 

a) Faktor Internal Pelaku  

Ada berbagai penyebab kejiwaan yang dapat mendorong 

seseorang ke dalam tindak pidana narkotika, penyebab internal itu 

antara lain sebagai berikut. 

1) Perasaan Egois 

Merupakan sifat yang dimiliki oleh setiap orang. Sifat ini sering 

                                                         

31  A.W. Widjaya, Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika, 

Bandung : CV Armico, 1985 hlm.13 

32  Yatim, D.I. dan Irwanto. 1991 . Kepribadian, Keluarga, dan Narkotika : Tinjauan 

Sosial Psikologis. Jakarta Penerbit : Arcan hlm.5 

33 A.W. Widjaya, Op.cit. Hlm.25-26 
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mendominir perilaku seseorang secara tanpa sadar, demikian 

dengan orang yang berhubungan dengan narkotika/para 

pengguna dan pengedar narkotika. Pada suatu ketika rasa 

egoisnya dapat mendorong untuk memiliki dan atau menikmati 

secara penuh apa yang mungkin dapat dihasilkan dari narkotika. 

2) Kehendak Ingin Bebas 

Sifat ini adalah juga merupakan suatu sifat dasar yang dimiliki 

manusia. Sementara dalam tata pergaulan masyarakat banyak, 

norma-norma yang membatasi kehendak bebas tersebut. 

Kehendak ingin bebas ini muncul dan terwujud ke dalam 

perilaku setiap kali seseorang dimpit beban pemikiran maupun 

perasaan. Dalam hal ini seseorang yang sedang dalam himpitan 

tersebut melakukan interaksi dengan orang lain sehubungan 

dengan narkotika, maka dengan sangat mudah orang tersebut 

akan terjerumus pada tindak pidana narkotika. 

3) Kegoncangan Jiwa 

Hal ini pada umumnya terjadi karena salah satu sebab yang 

secara kejiwaan hal tersebut tidak mampu dihadapi/diatasinya. 

Dalam keadaan jiwa yang labil, apabila ada pihak-pihak yang 

berkomunikasi dengannya mengenai narkotika maka ia akan 
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dengan mudah terlibat tindak pidana narkotika. 

4) Rasa Keingintahuan 

Perasaan ini pada umumnya lebih dominan pada manusia yang 

usianya masih muda, perasaan ingin ini tidak terbatas pada hal-

hal yang positif, tetapi juga kepada hal-hal sifatnya negatif. Rasa 

ingin tahu tentang narkotika, ini juga dapat mendorong 

seseorang melakukan perbuatan yang tergolong dalam tindak 

pidana narkotika. 

b) Faktor Eksternal Pelaku 

Faktor-faktor yang datang dari luar ini banyak sekali, di antaranya 

yang penting adalah berikut ini:  

1) Keadaan Ekonomi 

Keadaan ekonomi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 2 

(dua) yaitu keadaan ekonomi yang baik dan keadaan ekonomi 

yang kurang atau miskin. Pada keadaan ekonomi yang baik 

maka orang-orang dapat mencapai atau memenuhi 

kebutuhannya dengan mudah. Demikian juga sebaliknya, 

apabila keadaan ekonomi kurang baik maka pemenuhan 

kebutuhan sangat sulit adanya, karena itu orang-orang akan 

berusaha untuk dapat keluar dari himpitan ekonomi tersebut. 
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Dalam hubungannya dengan narkotika, bagi orang-orang yang 

tergolong dalam kelompok ekonomi yang baik dapat 

mempercepat keinginan-keinginan untuk mengetahui, 

menikmati dan sebagainya tentang narkotika. Sedangkan bagi 

keadaan ekonominya sulit dapat juga melakukan hal tersebut, 

tetapi kemungkinannya lebih kecil dari pada mereka yang 

ekonominya cukup. Berhubung narkotika tersebut terdiri dari 

berbagai macam dan harganya beraneka ragam, maka dalam 

keadaan ekonomi yang bagaimanapun narkotika dapat beredar 

dan dengan sendirinya tindak pidana narkotika dapat saja 

terjadi. 

2) Pergaulan/Lingkungan 

Pergaulan ini pada pokoknya terdiri dari pergaulan/lingkungan 

tempat tinggal, lingkungan sekolah atau tempat kerja dan 

lingkungan pergaulan lainnya. Ketiga lingkungan tersebut dapat 

memberikan pengaruh yang negatif terhadap seseorang, artinya 

akibat yang ditimbulkan oleh interaksi dengan lingkungan 

tersebut seseorang dapat melakukan perbuatan yang baik dan 

dapat pula sebaliknya. Apabila dilingkungan tersebut narkotika 

dapat diperoleh dengan mudah, maka dengan sendirinya 
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kecendrungan melakukan tindak pidana narkotika semakin 

besar adanya. 

3) Kemudahan 

Kemudahan disini dimaksudkan dengan semakin banyaknya 

beredar jenis-jenis narkotika dipasar gelap makan akan semakin 

besarlah peluang terjadinya tindak pidana narkotika. 

4) Kurangnya Pengawasan 

Pengawasan disini dimaksudkan adalah pengendalian terhadap 

persediaan narkotika, penggunaan, peredarannya. Jadi tidak 

hanya mencakup pengawasan yang dilakukan pemerintah, 

tetapi juga pengawasan oleh masyarakat. Pemerintah 

memegang peranan penting membatasi mata rantai peredaran, 

produksi dan pemakaian narkotika. Dalam hal kurangnya 

pengawasan ini, maka pasar gelap, produksi gelap, dan 

populasi pecandu narkotika akan semakin meningkat. Pada 

gilirannya, keadaan semacam itu sulit untuk dikendalikan. Di sisi 

lain, keluarga merupakan inti dari masyarakat seyogyanya dapat 

melakukan pengawasan intensif terhadap anggota keluarganya 

untuk tidak terlibat keperbuatan yang tergolong pada tindak 

pidana narkotika. Dalam hal kurangnya pengawasan seperti 
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dimaksudkan diatas, maka tindak pidana narkotika bukan 

merupakan perbuatan yang sulit untuk dilakukan. 

5) Ketidaksenangan dengan Keadaan Sosial 

Bagi seseorang yang terhimpit keadaan sosial maka narkotika 

dapat dijadikan sarana untuk melepaskan diri dari himpitan 

tersebut, meskipun sifatnya hanya sementara. Tapi bagi orang-

orang tertentu memiliki wawasan, uang dan sebagainya, tidak 

saja dapat menggunakan narkotika sebagai alat melepaskan diri 

dari himpitan keadaan sosial, tetapi lebih jauh dapat dijadikan 

alat bagi pencapaian tujuan-tujuan tertentu. Kedua faktor 

tersebut diatas tidak selalu berjalan sendiri-sendiri dalam suatu 

peristiwa pidana narkotika, tetapi dapat juga merupakan 

kejadian yang disebabkan karena kedua faktor tersebut saling 

mempengaruhi secara bersama. 

 

E. Upaya Penanggulangan Kejahatan 

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan 

penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal (criminal 

policy). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan sosial yang 

terdiri dari kebijakan untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan untuk 
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perlindungan masyarakat. Dengan demikian, kebijakan kriminal dilakukan 

dengan menggunakan sarana penal, maka kebijakan hukum pidana 

khususnya dalam kebijakan yudikatif harus memerhatikan dan mengarah 

pada tercapainya tujuan dan kebijakan sosial itu sendiri, berupa 

kesejahteraan sosial dan perlindungan masyarakat.34 

Upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya 

tugas aparat penegak hukum tetapi juga tugas aparat pembuat hukum 

(legislatif), bahkan kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis 

dari penal policy. 

Menurut Hoefnagels (Arief, 1991:2) upaya penanggulangan 

kejahatan dapat ditempuh dengan cara :35 

1. Criminal application : (penerapan hukum pidana)  

2. Preventif without punishment : (pencegahan tanpa pidana) 

3. Influencing views of society on crime and punishment 

(mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan 

pemindanaan) 

Menurut Wayne Liavre, penegakan hukum diartikan sebagai suatu 

proses yang pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang 

                                                         

34 Moh. Hatta, op.cit., hlm.37-38 

35  Arief, Barda Nawawi. 1991. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung. 
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menyangkut pembuatan keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh 

kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Masalah 

penegakan hukum terjadi apabila ada ketidakserasian antara suatu nilai 

yang ideal dan realitas yang terjadi dalam hal penegakan hukum, hal itu 

disebabkan oleh:36 

1. Faktor hukumnya sendiri. 

2. Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun 

menerapkan hukum. 

3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut 

berlaku dan diterapkan. 

5. Faktor kebudayaan 

Terdapat berbagai aspek penegakan hukum yang mempengaruhi 

tugas dan peran polisi yaitu:37 

1. Aspek kepercayaan (trust). 

Kepercayaan merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam 

menjalin hubungan dengan orang lain, karena tanpa kepercayaan 

semua yang takut maupun malu untuk diutarakan dapat menjadi 

                                                         

36 Ibid., Hlm.111  

37 Ibid., hlm.112-114 
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jelas dan dapat diketahui sepanjang unsur saling percaya tersebut 

dijaga dengan baik. Hukum merupakan manifestasi dari nilai 

kepercayaan. Karenanya wajar apabila penegak hukum diharapkan 

sebagai orang yang sepatutnya dipercayakan. 

2. Aspek penegakan hukum secara materiil. 

Penegakan hukum tidak hanya disandarkan pada undang-undang 

tapi juga hal-hal diluar undang-undang seperti nilai kemanusiaan 

dan nilai kepatutan. 

3. Aspek sasaran perlindungan masyarakat. 

Salah satu sasaran dari tugas yuridis POLRI dibbidang penegakan 

hukum adalah memberikan perlindungan keamanan masyarakat 

dari kejahatan. 

4. Aspek penegakan hukum non-penal 

Tugas yuridis polri sebagian besar justru terletak di luar bidang 

penegak hukum pidana (non-penal), dalam arti berorientasi pada 

aspek sosial daripada penegakan hukum. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Luwu Utara, Provinsi 

Sulawesi Selatan, dengan fokus studi Rumah Tahanan Kelas II-B 

Masamba dan Kepolisian Resor Luwu Utara. 

 

B. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

1. Data primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari 

subjek penelitian, dalam hal ini ialah pelaku penyalahgunaan 

narkotika. 

2. Data sekunder, adalah data yang diperoleh melalui studi 

kepustakaan, yaitu dengan menganalisis literatur, artikel, undang-

undang serta statistik kriminal peredaran narkotika. 

 

C. Teknik pengumpulan data 

Data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini, diperoleh 

dengan melakukan tehnik wawancara secara mendalam terhadap 

penyalah guna Narkotika, baik narapidana yang berada di Rumah 

http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/detail/monthly/upt/db6d1960-6bd1-1bd1-df11-313134333039
http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/detail/monthly/upt/db6d1960-6bd1-1bd1-df11-313134333039
http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/detail/monthly/upt/db6d1960-6bd1-1bd1-df11-313134333039
http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/detail/monthly/upt/db6d1960-6bd1-1bd1-df11-313134333039
http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/detail/monthly/upt/db6d1960-6bd1-1bd1-df11-313134333039
http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/detail/monthly/upt/db6d1960-6bd1-1bd1-df11-313134333039
http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/detail/monthly/upt/db6d1960-6bd1-1bd1-df11-313134333039
http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/detail/monthly/upt/db6d1960-6bd1-1bd1-df11-313134333039
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Tahanan kelas IIB Masamba maupun para pelaku diluar tahanan, dan 

mengambil data-data dari instansi hukum terkait serta berbagai sumber 

tertulis yang berhubungan dengan bahan penelitian, yaitu Undang-

undang, artikel-artikel, statistik kriminal dan lain-lain. 

 

D. Analisis Data 

Data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder akan 

diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan 

sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas. Analisis data 

yang digunakan adalah analisis data yang berupaya memberikan 

gambaran secara jelas dan konkrit terhadap objek yang dibahas secara 

kualitatif dan selanjutnya data tersebut disajikan secara deskriptif yaitu 

menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan 

permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Jumlah Kasus Penyalahgunaan Narkotika  

Guna menjawab rumusan masalah yang ada, penulis telah 

melakukan penelitian di kabupaten Luwu Utara. Berikut dijabarkan 

beberapa hasil penelitian yang telah penulis himpun: 

Tabel 1: Data penyalahguna narkotika dikabupaten Luwu Utara 2013-2016 

Tahun Jumlah kasus 

2013 5 

2014 14 

2015 36 

2016 39 

Sumber data: Kepolisian Resor Luwu Utara  tahun 2017 

Penulis mengambil rentang waktu selama 4 tahun terakhir, terkhitung 

sejak 2013 hingga 2016 guna melihat persentase peningkatan yang terjadi 

dikabupaten Luwu Utara. Tabel 1 menunjukan ada kecenderungan 

peningkatan terjadi tiap tahunnya.  
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B. Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Luwu 

Utara 

Narkotika merupakan obat-obatan yang bermanfaat bagi manusia. 

Namun efek yang ditimbulkan menjadi daya tarik tersendiri bagi oknum 

penyalahguna. Penggunaan yang berlebihan cenderung berdampak 

merusak, baik secara fisik maupun psikis terhadap diri si pemakai. 

Penggunaan ringan dapat menghilangkan kesadaran, penggunaan yang 

fatal dapat menyebabkan kematian. Peredaran dan penyalahgunaannya 

sudah banyak menimbulkan korban jiwa, dan terutama bagi generasi 

muda sebagai penerus bangsa kedepannya. 

Antara peredaran dan penyalahgunaan terdapat keterkaitan, 

dimana semakin marak peredaran gelap narkotika, maka potensi 

penyalahgunaannya juga semakin tinggi. Ada permintaan, juga ada 

penawaran. Bukan hal yang kebetulan jika logika ekonomi diterapkan, 

sebab salah satu pemicu maraknya peredaran adalah keuntungannya 

yang menjanjikan. 

Menurut Kepala Satuan Narkoba Kepolisian Resor Luwu Utara AKP 

Jamaluddin, Luwu Utara merupakan daerah persinggahan atau transit, 

bukan daerah tujuan peredaran gelap narkotika itu sendiri. Destinasi dari 

peredaran gelap narkotika yang melintasi daerah Luwu Utara adalah 
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Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara.  AKP Jamaluddin juga 

mengatakan bahwa rata-rata narkotika yang masuk berasal dari 

Kabupaten Sidenreng Rappang. Ini menunjukkan karakteristik geografis, 

dimana terdapat daerah-daerah tertentu yang menjadi pintu masuk 

(Kabupaten Sidenreng Rappang), daerah persinggahan (Kabupaten Luwu 

Utara) dan tujuan (Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara).38 

Sementara itu, faktor-faktor yang menyebabkan seseorang 

menyalahgunakan narkotika sangat beragam. Hasil penelitian dilapangan 

menunjukkan ada keterkaitan antara satu faktor dengan faktor lainnya. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan para narasumber, penulis 

memperoleh beberapa faktor penyebab seseorang melakukan 

penyalahgunaan narkotika yang terjadi di kabupaten Luwu Utara antara 

lain: 

1. Rasa ingin tahu 

Rasa ingin tahu merupakan sikap dan tindakan yang selalu 

berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari apa 

yang dipelajarinya, dilihat dan didengar. Hal ini berkaitan dengan 

kewajiban terhadap diri sendiri dan alam lingkungan.39 Perasaan 

                                                         

38 Wawancara dengan Kepala Satuan Narkoba Polres Luwu Utara AKP jamaluddin 

pada april 2017. 

39 Mustari, M. 2011. Nilai Karakter Refleksi untuk Pendidikan Karakter. Yogyakarta: 
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ingin tahu tidak terbatas pada hal-hal positif saja, tetapi juga 

kepada hal-hal yang negatif.  

Rasa ingin tahu pada umumnya lebih dominan terdapat pada 

generasi muda. Hal ini biasanya dialami oleh para remaja. Rasa 

ingin tahu yang besar mendorong mereka untuk mengeksplorasi 

berbagai hal. Salah seorang narasumber, Awy, menuturkan bahwa 

dirinya telah mengenal narkoba sejak duduk di bangku Sekolah 

Menengah Pertama. Lingkungan keluarga dan teman bermain 

mayoritas akrab dengan narkotika. Awy menuturkan, salah satu 

alasan mengapa ia pertama kali mencoba narkoba adalah rasa 

ingin tahu dan penasaran ketika melihat orang-orang disekitarnya 

mengonsumsi narkotika.40 

2. Pendidikan 

Tingkat pendidikan formal dapat dijadikan sebagai acuan tingkat 

pengetahuan seseorang. Sejauh mana orang itu telah mengenyam 

pendidikan akan berpengaruh pada persepsi tentang nilai-nilai yang 

ada dimasyarakat. Dari beberapa wawancara dialapangan, penulis 

mendapati tidak sedikit penyalah guna yang berpendidikan hanya 

                                                                                                                                                          

LaksBang PRESSindo. 

40 Wawancara dengan warga binaan Rutan kelas II-B Masamba pada bulan Mei 2017 
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tamat Sekolah Menengah Pertama cenderung beranggapan bahwa  

ketika mengkonsumsi narkotika jenis tertentu, sabu/ekstasi 

misalnya, akan meningkatkan tenaga ketika bekerja.41 Inilah efek 

yang dimaksud dengan keadaan Euphoria, dimana rangsangan 

(biasanya kegembiraan) yang tidak sesuai dengan kenyataan dan 

kondisi badan si pemakai.42 Akibatnya, akan merusak tubuh karena 

menerima beban pekerjaan yang tidak sebagaimana mestinya. 

Beberapa keyakinan penyalahguna lainnya ialah bahwa bahwa 

ganja misalnya mampu untuk menghilangkan stress. Ini disebut 

dengan efek drowsiness, kesadaran yang merosot seperti orang 

mabuk, kacau pikiran atau mengantuk.  

3. Llingkungan Sosial 

Lingkungan pergaulan merupakan tempat belajar informal selain 

keluarga. Seseorang dapat memperoleh pengetahuan berbagai hal 

didalam pergaulan. Tak terkecuali hal negatif seperti 

penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika merupakan 

fenomena masyarkat urban. Ketika terjadi urbanisasi, masyarakat 

desa yang dari perantauan mulai mempelajari berbagai hal-hal 

                                                         

41 Wawancara dengan warga binaan Rutan kelas II-B Masamba pada Mei 2017 

42 M. Taufik Makaro, dkk, Op.cit. 
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yang ada dikota. Sementara, terdapat perbedaan mengani nilai-nilai 

yang ada pada masyarakat desa dan kota. Tak jarang, hal tersebut 

menyebabkan penyimpangan sosial. Hal inilah yang dimaksud 

dalam teori Social disorganization  sebagai perubahan atau 

disintegrasi nilai konvensional yang disebabkan industrialisasi yang 

cepat, peningkatan imigrasi dan urbanisasi.  

Salah seorang narasumber mengatakan bahwa pertamakali 

mengenal narkotika ketika ia kuliah dimakassar. Ia pertamakali 

ditawari oleh teman kampus, juga sering ditawari oleh beberapa 

pemuda dilingkungan tempat ia tinggal dimakassar. Kebiasaan itu 

berlangsung setelah ia kembali daerah asalnya di Luwu Utara. Ia 

diciduk di desa Baliase kecamatan Masamba pada Juli 2014.43 

 

4. Keluarga 

Keluarga merupakan lembaga sosial terkecil didalam struktur 

masyarakat dan paling dekat secara psikologis terhadap individu. 

Rice A.Tucker menyatakan bahwa fungsi keluarga meliputi fungsi 

ekspresif, yaitu fungsi untuk memenuhi kebutuhan emosi dan 

perkembangan anak termasuk moral, loyalitas dan sosialisasi anak, 

                                                         

43 Wawancara dengan warga binaan Rutan kelas II-B Masamba pada Mei 2017 
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dan fungsi instrumental yaitu fungsi manajemen sumberdaya 

keluarga untuk mencapai berbagai tujuan keluarga melalui 

prokreasi dan sosialisasi anak dan dukungan serta pengembangan 

anggota keluarga. 44 Ringkasnya, keluarga menjadi wadah bagi 

individu untuk mendapatkan dukungan baik secara fisik maupun 

psikis.  

Dukungan secara fisik misalnya, terdapat manajemen sumberdaya 

untuk memenuhi kewajiban sehari-hari, contoh keluarga konservatif 

ayah bekerja, ibu mengurus pekerjaan rumah, anak-anak sekolah. 

Ketika terjadi ketidak seimbangan diantara manajemen 

sumberdaya itu, biasanya akan menimbulkan konflik. Narasumber 

yang bernama Fatma, seorang ibu rumah tangga tamatan Sekolah 

Menengah Pertama, menjelaskan bahwa dirinya mengonsumsi 

narkotika disebabkan oleh beban pikiran yang ada dikeluarganya. 

Suaminya kerja serabutan, anak-anaknya masih sekolah dan ia 

memiliki hutang dibeberapa tempat dikampungnya. Persoalan ini 

mencapai eskalasinya ketika hingga beberapa bulan suaminya 

tidak menafkahi diakibatkan suaminya memiliki perempuan 

                                                         

44 Puspitawati, H. 2012. Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia. PT IPB 

Press. Bogor. 
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simpanan. Disaat persoalan itu belum selesai, ia kebetulan 

berkunjung kerumah kerabatnya di kecamatan Sabbang. Disitulah 

ia kemudian ditawari sabu untuk alasan meringankan beban 

pikiran. 

5. Kemudahan Akses 

Sebagaimana penulis paparkan sebelumnya, maraknya peredaran 

gelap narkotika berbagai jenis juga berpotensi meningkatkan angka 

penyalahgunaan narkotika. Beberapa jenis narkotika golongan satu 

seperti metamphetamine/sabu sangat mudah didapatkan. Salah 

satu responden yang masih berstatus pelajar dikabupaten Luwu 

Utara, menuturkan bahwa ia mendapatkan narkotika jenis sabu dari 

temannya sesama pelajar.45 Juga terdapat kasus sebuah apotek di 

pasar sentral Masamba disegel karena menjual obat daftar G ke 

para remaja.46 

 

C. Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika 

Dalam hal penanggulangan penyalahgunaan narkotika, utamanya 

dilakukan oleh Kepolisian Resor Luwu Utara dibantu dengan beberapa 

                                                         

45 Wawancara dengan salah seorang pelajar di kecamatan Masamba pada Mei 2017 

46 http://makassar.tribunnews.com/2017/04/21/polres-luwu-utara-segel-apotek-di-

masamba-yang-diduga-jual-obat-daftar-g 
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instansi terkait. Adapun upaya-upaya tersebut antara lain: 

1. Pre-emtif 

Dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emtif yaitu 

menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga nilai-

nilai/norma-norma tersebut tertanam dalam diri seseorang. 

Sehingga meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan 

tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak 

akan terjadi kejahatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan AKP  

Jamaluddin, dalam mengatasi kejahatan penyalahgunaan narkotika 

pihak kepolisian melakukan upaya pencegahan antara lain, yaitu 

a) Memberikan penyuluhan pemahaman hukum kepada masyarkat 

dan sekolah-sekolah mulai dari tingkat dasar sampai tingkat 

lanjutan mengenai  bahaya peredara dan penyalahgunaan 

narkotika.  

b) Melakukan kerjasama yang baik antara masyarakat termasuk 

orang tua, guru dan polisi dalam rangka mencegah peredaran 

narkotika.  

c) Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga swadaya 

masyarakat untuk melakukan penyuluhan dan pemahaman 

hukum kepada pelajar dan warga masyarakat tentang bahaya 
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penyalahgunaan dan sanksi bagi pelaku kejahatan narkotika. 

Selain itu, juga dipasang pamflet atau baliho sebagai bentuk 

kampanye anti narkoba. 

2. Preventif  

Upaya pereventif yang merupakan tindak lanjut dari upaya preemtif 

yang menekankan pada menghilangkan kesempatan untuk 

melakukan kejahatan. Menurut AKP Jamaluddin, dalam upaya 

penanggulangan secara preventif, tidak hanya aparat kepolisian, 

BNN atau lembaga pemerintah saja yang turut aktif mengupayakan, 

masyarakat juga sangat dibutuhkan peranannya dalam mengatasi 

terjadinya kejahatan peredaran dan penyalahgunaan narkotika, 

antara lain: 

a) Memberikan pengawasan seccara wajar terhadap pergaulan 

anak dalam lingkungan masyarakat. 

b) Melakukan pemeriksaan urin tiap tiga bulan sekali di sekolah-

sekolah. 

c) Dalam keluarga orang tua diwajibkan memberikan pendidikan 

agama, budi pekerti dan disiplin serta orang tua harus menjadi 

tauladan yang baik bagi anaknya. 

d) Menciptakan keharmonisan dalam keluarga dan lingkungan 
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masyarakat, sehingga tidak menimbulkan pertentangan. 

e) Menciptakan partisipasi dari warga masyarakat agar 

melaporkan hal-hal yang mencurigakan di lingkungan 

sekitarnya. 

Segala upaya tersebut harus dilakukan secara sistematis, 

terencana, terpadu dan terarah agar mencegah terjadinya 

kejahatan penyalahgunaan narkotika. Hal itu diperlukan guna 

mempersempit ruang gerak, mengurangi dan memperkecil 

pengaruhnya terhadap aspek-aspek kehidupan lainnya. 

3. Represif 

Upaya represif dimaksudkan untuk penanggulangan kejahatan 

dengan menindaki para pelaku kejahatan sesuai dengan 

perbuatannya serta memberikan penyadaran bahwa perbuatan 

mereka merupakan hal yang tidak dibenarkan oleh hukum dan 

merugikan masyarkaat, sehingga tidak lagi mengulanginya.  

Penanggulangan penyalahgunaan narkotika dengan represif yaitu 

melakukan penindakan secara tegas, agar menimbulkan efek jera 

bagi pelakunya dan menjadi warning bagi orang yang hendak 

melakukan hal serupa agar dapat mengurungkan niatnya. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian sebelumnya terkait 

penyalahgunaan narkotika di kabupaten Luwu Utara, penulis 

berkesimpulan: 

1. Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan 

penyalahgunaan narkotika di kabupaten Luwu Utara adalah: 

a) rasa ingin tahu 

b) pendidikan 

c) lingkungan sosial 

d) keluarga 

2. upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam 

menanggulangi penyalahgunaan narkotika di kabupaten Luwu 

Utara adalah: 

a) upaya preemtif 

b) upaya preventif 

c) upaya represif 
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B. Saran 

berdasarkan kesimpulan penulis, berikut beberapa saran: 

1. Penanggulangan penyalahgunaan narkotika bukan hanya tanggung 

jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama seluruh 

warga negara, baik aparat penegak hukum maupun masyarakat, 

khususnya di lingkungan masyarakat Luwu Utara. 

2. Memaksimalkan lagi penyuluhan secara berkesinambungan 

mengenai bahaya yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan 

narkotika 

3. Keluarga sebagai lembaga sosial terkecil memiliki peranan yang 

penting, tidak hanya untuk keluarga itu sendiri, namun juga 

berperan dalam hidup bermasyarakat. Dengan melihat fenomena 

yang terjadi, anak muda yang paling rentan untuk terjerumus dalam 

penyalahgunaan narkotika. Oleh karenanya, diharapkan kepada 

orang tua agar menjaga keharmonisan keluarga, memerhatikan 

dan memberikan dukungan bagi kesejahteraan anak-anaknya tidak 

hanya secara fisik, juga secara mental agar tak mudah terjerumus 

kedalam tindak pidana narkotika. 

4. Dibidang penghukuman, pemerintah hendaknya memerhatikan 

fasilitas serta kesejahteraan lembaga penitensier yang ada, agar 
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permasalahan yang ada di lembaga pemasyarakatan dan rumah 

tahanan bisa terselesaikan. Sebab, lembaga ini merupakan muara 

bagi perbaikan pola perilaku menyimpang yang terjadi di 

masyarakat. 

5. Media massa diharapkan tidak sebatas mengabarkan berita 

sensasional seperti penangkapan dan penggerebekan, juga 

sepatutnya turut andil dalam mendidik masyarakat dan 

mengampanyekan sosialisasi mengenai bahaya penyalahgunaan 

narkotika. 
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