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Sebagai bagian kehidupan global, bangsa Indonesia tidak akan terlepas dari 
akibat sampingan kemajuan IPTEK yang berasal dari negara-negara maju, sehingga 
akan mendorong terjadinya perubahan pada suatu bangsa atau negara tersebut. 
Perubahan tersebut dapat dilihat dengan maraknya kasus penyalahgunaan Narkoba. 
Penyalahgunaan Narkoba merupakan penyakit masyarakat yang pada akhir-akhir ini 
pertumbuhannya sangat cepat. Kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, 
Surabaya dan Denpasar dulu dikenal hanya sebagai daerah transit peredaran 
Narkoba, namun seiring dengan perkembangan globalisasi dunia, kota-kota besar di 
Indonesia sudah merupakan pasar peredaran Narkoba. Pada saat ini kasus 
penyalahgunaan Narkoba juga merambah ke kota-kota kecil seperti yang terjadi di 
kota Semarang. Berkembangnya kasus penyalahgunaan narkoba di Semarang itu 
diawali dengan ditemukannya miras atau minuman keras yang dijual secara bebas 
tanpa pengawasan dari Balai Penelitian Obat dan Makanan atau Balai POM maupun  
dari aparat kepolisian. Pada tahun 90 – an di kota Semarang sudah ditemukan kasus 
penggunaan pil koplo dan dengan kemajuan IPTEK, masyarakat kota Semarang dari 
yang semula mengkonsumsi minuman keras atau miras, pil koplo kemudian berubah 
mengkonsumsi narkoba (narkotika, psikotropika dan bahan-bahan berbahaya). 
Terdapatnya kasus penyalahgunaan narkoba di kota Semarang mendapat perhatian 
yang besar dari berbagai pihak khususnya Kepolisian Negara RI yaitu Satuan 
Narkoba Polwiltabes Semarang. 

 Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Faktor-faktor apa 
saja yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkoba berdasarkan kasus-
kasus yang pernah ditangani oleh Polwiltabes Semarang, (2) Bagaimana upaya yang 
dilakukan oleh Polwiltabes Semarang dalam menanggulangi penyalahgunaan 
Narkoba di Semarang, (3) Faktor apa saja yang mendorong dan menghambat 
Polwiltabes Semarang dalam usahanya menanggulangi penyalahgunaan Narkoba di 
Semarang. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : (1) Untuk 
mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan 
Narkoba berdasarkan kasus-kasus yang pernah ditangani oleh Polwiltabes 
Semarang, (2) Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh Polwiltabes 
Semarang dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkoba di Semarang, (3) Untuk 
mengetahui faktor apa saja yang mendorong dan menghambat Polwiltabes Semarang 
dalam usahanya menanggulangi penyalahgunaan Narkoba di Semarang.  

Penyusunan Skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam 
penelitian ini lokasi yang dipilih adalah Polwiltabes Semarang. Sumber data 
penelitian ini diperoleh dari tiga sumber yaitu : (1) Informan, (2) Responden, (3) 
Dokumen, teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 
sampel purposif. Alat dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 
menggunakan metode wawancara, observasi, dokumentasi dan studi kepustakaan. 
Untuk menjamin kebenaran dan kesahihan data yang dikumpulkan dalam penelitian 
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ini, maka diperlukan adanya validitas data yaitu menggunakan teknik triangulasi 
sumber dan metode analisis datanya adalah model analisis interaktif yang terdiri dari 
empat langkah yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan 
data. Prosedur penelitian ini dibagi dalam empat tahap yaitu, tahap sebelum 
kelapangan, tahap pekerjaan lapangan, tahap analisis data dan tahap penulisan 
laporan. 

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa faktor-faktor yang 
menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkoba berdasarkan kasus-kasus yang 
pernah ditangani Polwiltabes Semarang adalah sebagai berikut : (1) Faktor rasa ingin 
tahu atau motif ingin tahu, (2) Faktor pergaulan atau faktor teman sebaya, (3) Faktor 
frustasi karena tekanan ekonomi. Adapun upaya yang dilakukan Polwiltabes 
Semarang dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba adalah : (1) Upaya 
pencegahan melalui upaya pre-empetif dan preventif, (2) Upaya penanggulangan 
melalui upaya represif, treathment dan rehabilitasi.  

Faktor-faktor yang mendorong dan menghambat Polwiltabes Semarang 
dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba antara lain sebagai berikut : (1) 
Faktor-faktor yang mendorong, faktor yang mendorong Polwiltabes Semarang 
dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba adalah karena itu semua adalah 
tugas dan kewajiban polisi yang harus dilaksanakan sesuai dengan pasal 13 UU NO. 
2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian  NKRI dan harus sesuai dengan Tugas Pokok 
Satuan Narkoba  Polwiltabes Semarang. Pihak atasan memberikan bonus pada anak 
buahnya jika telah berhasil menjalankan tugasnya, (2) Faktor-faktor yang 
menghambat antara lain : a) Faktor internal atau Faktor dalam Polwiltabes 
Semarang yaitu, (i) Kendala struktural berupa anggaran yang terbatas, (ii) Berkaitan 
dengan profesionalitas atau keahlian dan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh 
penyidik atau polisi, (iii) Masih lemahnya penegakan hukum dalam kehidupan 
sehari-hari, b) Faktor eksternal atau Faktor luar Polwiltabes Semarang yaitu, (i) 
Adanya strategi baru pemasaran bandar-bandar narkoba, (ii) Jaringan peredaran 
narkoba yang terselubung atau jaringan terputus, (iii) Tidak ada kerjasama dari 
masyarakat dalam hal penangkapan tersangka. 

Adapun saran dari hasil penelitian ini ditujukan bagi semua pihak, terutama 
bagi Polwiltabes Semarang di dalam menjalankan upayanya menanggulangi 
penyalahgunaan narkoba harus meningkatkan kerjasama dengan masyarakat. 
Masyarakat, diharapkan masyarakat dapat meningkatkan kerjasama dengan pihak 
Kepolisian NKRI dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Orang tua,  
diharapkan dengan informasi yang didapat mengenai penyalahgunaan narkoba 
menjadikan tanggungjawab orang tua terhadap anaknya semakin meningkat. 
Mahasiswa, diharapkan untuk menghindari dan mewaspadai bahaya narkoba karena 
dampak negatifnya yang terlalu besar dan sangat merugikan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1. 1. Latar Belakang Masalah 

Sebagai bagian dari kehidupan global, bangsa Indonesia tidak akan terlepas 

dari akibat sampingan kemajuan IPTEK yang berasal dari negara-negara maju, 

sehingga akan mendorong terjadinya perubahan pada suatu bangsa atau negara 

tersebut. Perubahan-perubahan yang terjadi di dalam suatu bangsa atau negara 

dapat merambah ke segala aspek kehidupan, yaitu aspek ideologi, aspek politik, 

aspek ekonomi, aspek sosial budaya, aspek pertahanan keamanan dan juga aspek 

hukum. 

Negara Indonesia adalah negara hukum, oleh sebab itu maka perilaku dari 

seluruh komponen bangsa harus selalu didasarkan pada hukum, baik itu rakyat 

biasa maupun pejabat pemerintahan. Sebagai konsekuensi dari hal tersebut maka 

barang siapa melanggar aturan-aturan hukum yang sudah ditentukan harus 

mendapat sanksi atau hukuman berdasarkan atas kesalahan tersebut. Salah satu 

faktor yang mendorong tegaknya supremasi hukum di Indonesia itu dikarenakan 

adanya peranan polisi sebagai salah satu aparatur negara. 

Polisi merupakan kelompok sosial yang menjadi bagian masyarakat. Anggota 

polisi merupakan warga masyarakat, walaupun ada aspek yang berbeda dengan 
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warga masyarakat umumnya. Anggota polisi berfungsi sebagai penindak dan 

pemelihara kedamaian, yang merupakan bagian dari fungsi keamanan ketertiban 

masyarakat atau kamtibmas (Dalam Tabah, 1991 : xv).  

Tugas polisi sangat kompleks dan merambah ke segala aspek kehidupan 

masyarakat karena kejahatan dan gangguan Kamtibmas tidak berdiri sendiri. Tugas 

dan pekerjaan polisi berada dalam lintasan kritis seakan-akan berdiri pada sebuah 

perbatasan yang sangat rawan, antara tugasnya sebagai penegak hukum dan 

menghadapi kejahatan yang sedang ditanganinya. Polisi yang selalu berhadapan 

langsung dan banyak berbenturan dengan masyarakat dalam memberantas 

penyakit-penyakit masyarakat, seperti perjudian, pelacuran, penyalahgunaan 

narkoba, padahal masyarakat tahu kesemuanya itu merupakan bentuk tindak pidana 

dan pelanggaran terhadap norma sosial maupun pelanggaran hukum yang ada dan 

berlaku di Indonesia. Hal tersebut menggambarkan keadaan masyarakat Indonesia 

masih belum memiliki kesadaran hukum yang baik. 

Menurut Savigni (Dalam Tabah, 1991 : 10) seorang ahli hukum asal Jerman 

menyatakan, bahwa hukum akan dapat berjalan efektif apabila ada keserasian 

antara hukum dengan kultur masyarakatnya, kultur masyarakat ini juga akan 

menjadi kultur hukum yang biasanya tercermin pada aturan hukum yang ada.  

Adanya partisipasi dari segenap lapisan masyarakat mutlak diperlukan di 

dalam hukum sehingga masalah-masalah seperti perjudian, pelacuran, dan 

penyalahgunaan narkoba tidak berkembang menjadi suatu kebiasaan dalam 
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masyarakat. Kerjasama yang solid antara aparat penegak hukum dengan masyarakat 

akan menciptakan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum yang  ada dan berlaku 

di Indonesia.   

Sekarang ini yang patut mendapat perhatian bersama adalah maraknya 

penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba merupakan penyakit 

masyarakat yang pada akhir-akhir ini pertumbuhannya sangat cepat. Kota-kota 

besar di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, Denpasar dulu dikenal hanya sebagai 

daerah transit peredaran narkoba, namun seiring perkembangan globalisasi dunia, 

kota-kota besar di Indonesia sudah merupakan pasar peredaran narkoba. Pada saat 

ini kasus penyalahgunaan narkoba juga merambah kekota-kota kecil seperti yang 

terjadi di kota Semarang. Berkembangnya kasus penyalahgunaan narkoba di 

Semarang itu diawali dengan ditemukannya miras atau minuman keras yang dijual 

secara bebas tanpa pengawasan dari Balai Penelitian Obat dan Makanan atau Balai 

POM maupun  dari aparat kepolisian. Pada tahun 90 – an di kota Semarang sudah 

ditemukan kasus penggunaan pil koplo dan dengan kemajuan IPTEK, masyarakat 

kota Semarang dari yang semula mengkonsumsi minuman keras atau miras, pil 

koplo kemudian berubah mengkonsumsi narkoba (narkotika, psikotropika dan 

bahan-bahan berbahaya). Terdapatnya kasus penyalahgunaan narkoba di kota 

Semarang mendapat perhatian yang besar dari berbagai pihak khususnya 

Kepolisian Negara RI yaitu Satuan Narkoba Polwiltabes Semarang. 

Berdasarkan uraian di atas, maka diadakan penelitian dan dituangkan ke 

dalam sebuah skripsi dengan judul “ Upaya Polwiltabes Semarang Dalam 

Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba di Semarang ”. 
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1.2.  Identifikasi dan Pembatasan Masalah 

Fenomena penyalahgunaan narkoba telah ada sejak lama sejalan dengan 

perkembangan kejahatan lainnya. Penyalahgunaan narkoba merupakan penyakit 

masyarakat yang pada akhir-akhir ini pertumbuhannya sangat cepat dan patut 

mendapat perhatian bersama. Kasus penyalahgunaan narkoba tidak hanya terdapat 

di kota-kota besar di Indonesia seperti : Jakarta, Surabaya, dan Denpasar tetapi pada 

saat ini kasus penyalahgunaan narkoba juga merambah di kota-kota kecil seperti 

yang terjadi di kota Semarang. Berkembangnya kasus penyalahgunaan narkoba di 

Semarang itu diawali dengan ditemukannya miras atau minuman keras yang dijual 

secara bebas tanpa pengawasan dari Balai Penelitian Obat dan Makanan atau Balai 

POM maupun  dari aparat kepolisian. Pada tahun 90 – an di kota Semarang sudah 

ditemukan kasus penggunaan pil koplo dan dengan kemajuan IPTEK, masyarakat 

kota Semarang dari yang semula mengkonsumsi minuman keras atau miras dan pil 

koplo kemudian berubah mengkonsumsi narkoba (narkotika, psikotropika dan 

bahan-bahan berbahaya).  

 Penyalahgunaan narkoba merupakan bentuk tindak pidana, pelanggaran 

hukum, maupun pelanggaran norma sosial. Berbagai tindakan dari pemerintah, 

tokoh-tokoh masyarakat serta tindakan tegas dari aparat merupakan bukti bahwa 

POLRI bersama-sama dengan instansi terkait lainnya bertekat untuk memberantas 

semua bentuk kejahatan termasuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, ecstacy 

dan zat adiktif lainnya, mulai dari produsen, pemasok, pengedar sampai kepada 
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konsumen atau pemakai. Dalam hal ini instansi Kepolisian  RI yang berwenang 

untuk mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba adalah Satuan 

Narkoba Polwiltabes Semarang. 

Pembatasan masalah dalam penelitian ini terfokus pada faktor-faktor yang 

menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkoba berdasarkan kasus-kasus yang 

pernah ditangani oleh Polwiltabes Semarang, upaya yang dilakukan oleh 

Polwiltabes Semarang dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di 

Semarang, faktor-faktor yang mendorong dan menghambat Polwiltabes Semarang 

dalam usahanya menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Semarang.  

 

1.3.  Perumusan Masalah 

Dari uraian di atas tersebut ada beberapa permasalahan yang akan dijadikan 

sebagai objek penelitian yaitu: 

1. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkoba 

berdasarkan kasus–kasus yang pernah ditangani oleh Polwiltabes Semarang? 

2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Polwiltabes Semarang dalam 

menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Semarang ? 

3. Faktor apa saja yang mendorong dan menghambat Polwiltabes Semarang dalam 

usahanya menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Semarang ? 
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1. 4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.4. 1. Tujuan Penelitian 

Penelitian dilakukan untuk mengetahui bagaimana upaya Polwiltabes 

Semarang dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Semarang. 

Atas dasar tersebut maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui faktor  apa saja yang menyebabkan terjadiya 

penyalahgunaan narkoba berdasarkan kasus–kasus yang pernah 

ditangani oleh Polwiltabes Semarang.  

2. Untuk mengetahui upaya Polwiltabes Semarang dalam menanggulangi 

penyalahgunaan narkoba di Semarang. 

3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong dan menghambat 

Polwiltabes Semarang dalam menjalankan usahanya menanggulangi 

penyalahgunaan narkoba di Semarang. 

1. 4. 2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini adalah: 

a) Kegunaan Teoritis 

1) Memberikan sumbangan pemikiran dalam usaha mengembangkan 

ilmu pengetahuan dibidang hukum pada umumnya, ilmu hukum 

pidana pada  khususnya mengenai hal yang berkaitan dengan 

penyalahgunaan narkoba. 

2) Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan 

banding bagi peneliti lain yang melakukan penelitian sejenis. 

b) Kegunaan Praktis 

1) Diharapkan dari hasil penelitian ini, dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan bagi Polwiltabes Semarang dalam usahanya 
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menjalankan perannya di masyarakat dalam upayanya 

menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Semarang. 

2) Diharapkan dari hasil penelitian ini, masyarakat perlu meningkatkan 

kerjasamanya dengan pihak Kepolisian di dalam menanggulangi 

penyalahgunaan narkoba di kota Semarang. 

3) Memberikan masukan kepada orang tua, dan diharapkan dari hasil 

penelitian ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan berupa 

informasi yang akurat mengenai penyalahgunaan narkoba serta 

dampaknya bagi kehidupan sehingga tanggung jawab orang tua 

terhadap anak semakin meningkat. 

4) Diharapkan dari hasil penelitian ini mahasiswa dapat menghindari 

dan mewaspadai akan bahaya narkoba. 

 

1.5   Garis Besar Sistematika Skripsi 

Sistematika skripsi terdiri dari tiga bagian yaitu bagian awal skripsi, bagian 

pokok skripsi, dan bagian akhir skripsi. 

A. Bagian awal terdiri atas sampul, logo UNNES, halaman judul, persetujuan  

pembimbing,  pengesahan  kelulusan,  pernyataan,  motto  dan persembahan, 

prakata, sari, daftar isi, daftar bagan, daftar tabel dan daftar lampiran. 

B. Bagian pokok skripsi terdiri atas lima bab yang kemudian terbagi beberapa 

sub-sub sebagai pengelompokan atas bab-bab tersebut. 

Bab I :  Pendahuluan  

Bab ini berisi tentang : latar belakang masalah, identifikasi dan 

pembatasan masalah, perumusan masalahan, tujuan penelitian, 

kegunaan penelitian, dan sistematika skripsi. 
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Bab II :  Penelaahan Kepustakaan 

Bab ini  berisi tentang : pengertian  Polwiltabes Semarang, 

pengertian masyarakat dan penyakit masyarakat, pengertian 

narkotika, psikotropika dan obat-obat berbahaya (Narkoba), tindak 

pidana narkotika, psikotropika dan obat-obat berbahaya, upaya 

penanggulangan penyalahgunaan Narkoba dan kerangka berfikir 

penelitian. 

Bab III :  Metode penelitian  

Bab ini berisi tentang : lokasi penelitian, fokus penelitian, sumber 

data penelitian, teknik sampling, alat dan teknik pengumpulan 

data, objektifitas dan keabsahan data, model analisis data yang 

digunakan untuk menarik kesimpulan dan prosedur penelitian. 

Bab IV :  Hasil penelitian dan Pembahasan  

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan hasil 

penelitian. 

Bab V : Penutup 

Bab ini berisi tentang : simpulan dan saran yang didasarkan pada 

penelaahan kepustakaan, hasil dan pembahasan penelitian. 

C. Bagian akhir skripsi berisi tentang :  

1. Daftar pustaka   

2. Lampiran-lampiran yang digunakan sebagai acuan dalam menyusun 

skripsi ini. 

 



 

BAB II 

PENELAAHAN KEPUSTAKAAN 

 

2. 1. Polwiltabes 

2. 1. 1. Pengertian Polwiltabes 

Menurut pasal 1 UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, yang dimaksud dengan Kepolisian adalah 

segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi 

sesuai dengan peraturan perundang–undangan. Polwiltabes 

(Kepolisian Wilayah Kota Besar) merupakan institusi Kepolisian 

Negara Republik Indonesia yang berada di wilayah Kotamadya atau 

Kota. 

Berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia 

No. Pol. : Kep / 59 / X / 2003, tanggal 24 Oktober 2003 tentang 

peningkatan status Poltabes Semarang menjadi Polwiltabes Semarang 

yang membawahi 7 satuan kewilayahan (Polres) dan mulai 

operasional awal Tahun Anggaran 2004 yakni : Polresta Semarang 

Barat, Polresta Semarang Selatan, Polresta Semarang Timur, Polresta 

Semarang, Polres Salatiga, Polres Demak, Polres Kendal. 

2. 1. 2. Tugas Pokok Polwiltabes Semarang  

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: 

a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. 

b. Menegakkan hukum 
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c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada 

masyarakat. 

Guna mewujudkan peran Polri sebagai Pelindung, Pengayom, dan 

Pelayan masyarakat, maka tugas Polwiltabes Semarang Tahun Anggaran 

2004 dirumuskan sebagai berikut : 

1) Melaksanakan deteksi dini terhadap kecenderungan sosial politik, sosial 

ekonomi, sosial budaya, kerawanan kamtibmas antara lain : kejahatan 

yang berdimensi baru, kejahatan kekerasan, kejahatan yang melibatkan 

kelompok massa serta kejahatan ekonomi agar dapat dicegah sedini 

mungkin supaya tidak menjadi ancaman yang lebih luas. 

2) Melakukan kegiatan preventif dalam rangka menangkal gangguan 

kamtibmas melalui kegiatan bimbingan masyarakat dan pembinaan 

potensi masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dalam sistem 

kamtibmas (Sistem Bimbingan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) 

swakarsa. 

3) Meningkatkan kegiatan preventif dalam rangka mencegah terjadinya 

kejahatan dan pelanggaran, memberikan bantuan pertolongan dan 

perlindungan kepada masyarakat serta mengamankan kegiatan 

masyarakat  baik yang bersifat lokal, nasional maupun internasional. 

4) Meningkatkan kegiatan represif dalam rangka menegakkan hukum dan 

menindak tegas setiap pelaku tindak pidana yang meliputi 4 jenis 

kejahatan atau tindak pidana yaitu : kejahatan konvensional, kejahatan 

transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara dan kejahatan yang 

berimplikasi kontijensi. 
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5) Menyiapkan tindakan kepolisian lainnya, khususnya dalam 

menanggulangi gangguan kamtibmas berkadar tinggi dan meresahkan 

masyarakat. 

6) Menyiapkan personil dan perlengkapan dalam rangka penugasan 

operasi kepolisian  di  wilayah  Aceh,  Maluku ,   dan  Papua   serta   

daerah  konflik lainnya. 

7) Melaksanakan pengamanan pemilu tahun 2004 melalui penyediaan 

perlengkapan pasukan, penyediaan personil pengamanan pemilu, dan 

mengamankan jalannya pemilu sesuai dengan tahapan yang telah 

ditetapkan. 

8) Melaksanakan pembangunan kekuatan dan meningkatkan kegiatan 

pembinaan kekuatan baik di bidang pembinaan sistem perawatan 

personil, pemeliharaan materiil maupun meningkatkan kegiatan 

fungsional lainnya.  

Dalam rangka menyelenggarakan tugasnya, Kepolisian Negara 

Republik Indonesia secara umum mempunyai beberapa wewenang yang 

salah satunya adalah mencegah dan menanggulangi tumbuhnya 

penyakit masyarakat satu di antaranya yaitu Penyalahgunaan Narkoba. 

2. 1. 4. Struktur Organisasi Polwiltabes Semarang 
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2. 2.  Masyarakat dan Penyakit Masyarakat 

2.2.1  Masyarakat dan Hukum 

Dalam bahasa Inggris dipakai istilah society yang berasal dari 

kata Latin socius, yang berarti “ kawan “, istilah masyarakat sendiri 

berasal dari akar kata Arab, syaraka yang berarti “ ikut serta, 

berpartisipasi “. Jadi masyarakat adalah sekumpulan manusia yang 

saling “ bergaul “, atau dengan istilah ilmiah, saling “ berinteraksi “ 

(Koentjaraningrat, 1990 : 143-144). 

Usaha manusia untuk mengkaji hukum sudah berlangsung 

sejak adanya hukum. Karena adanya hukum adalah sama dengan usia 

umat manusia itu sendiri, maka dapatlah dikatakan bahwa pengkajian 

tentang hukum telah berlangsung sepanjang zaman semenjak adanya 

umat manusia dipermukaan bumi. Menurut Tjitrowinoto (Dalam  

Abdurrahman, 1987 : 80), adanya hukum itu dipandang sebagai 

suatu keharusan, oleh karena adanya hukum itu merupakan syarat 

mutlak untuk dapat terus langsung berdirinya masyarakat. Dengan 

tiada hukum, maka tidak mungkin orang dapat hidup dengan aman 

dan tenteram. Tujuan utama dari hukum ialah mengatur masyarakat 

agar tercapai keadaan tenteram. Kepentingan-kepentingan dari tiap 

orang saling bertentangan dan pertentangan kian menghebat jika 

hukum tidak turut mencampurinya. Oleh hukum maka kepentingan 

masing-masing orang dibatasi, agar dengan demikian dapat tercapai 

keseimbangan itu hanya dapat tercapai, jikalau hukum juga 
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menggunakan keadilan dalam membatasi kepentingan-kepentingan 

masing-masing orang itu. Dalam mengatur untuk mencapai 

ketentraman, maka tidak boleh dilupakan pembatasan kepentingan 

masing-masing orang itu secara adil. Keberhasilan Polri tidak hanya 

ditentukan oleh kemampuannya menekan angka kriminalitas dan 

menaikkan angka penyelesaian kasus kejahatan, tetapi juga oleh 

kemampuan menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam 

mewujudkan Kamtibmas. Pendapat seorang pakar Kepolisian 

Amerika, Alain Coffey dalam buku Police and The Community in 

Transition (Dalam Tabah, 1991 : 339) yang antara lain mengatakan 

bahwa tugas polisi di manapun sangat membutuhkan partisipasi 

masyarakat. Partisipasi dalam hal ini lebih difokuskan pada 

kesadaran masyarakat dalam mengamankan dan menertibkan 

pribadinya dan lingkungannya, baik lingkungan tinggal maupun 

lingkungan kerja. 

Penanganan masalah Narkoba di Indonesia menjadi tanggung 

jawab pemerintah, masyarakat dan instansi terkait sebagaimana 

termuat dalam UU No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika dan UU 

No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, dimana mewajibkan 

masyarakat ikut aktif dalam memerangi kejahatan tindak pidana 

Narkoba, serta Undang-undang tersebut juga memberikan 

perlindungan istimewa terhadap pelapor,dan saksi-saksi. Penyidikan 

tindak pidana Narkoba merupakan kasus yang diprioritaskan (Satgas 

Luhpen Narkoba Mabes Polri, 2001 : 26). 
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2.2.2 Penyakit Masyarakat 

Disebutkan dalam Penjelasan Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 pasal 15 ayat 1 poin c Tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa Kepolisian 

Negara Republik Indonesia secara umum berwenang untuk 

mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat. 

Penyakit masyarakat pada dasarnya adalah perilaku 

menyimpang baik yang dilakukan oleh individu maupun kelompok. 

Penyimpangan bisa didefinisikan sebagai setiap perilaku yang tidak 

berhasil menyesuaikan diri dengan kehendak-kehendak masyarakat 

atau kelompok tertentu dalam masyarakat. Sejalan dengan pendapat 

para sosiolog, batasan penyimpangan mengacu pada pola tiap 

tingkah laku yang tidak dapat dapat diterima, pola tingkah laku yang 

dilarang oleh norma-norma sosial atau aksi dan tingkah laku yang 

melanggar hukum dan peraturan (Cohen, 1992 : 218, 231-232). 

Menurut Kartini Kartono (2002 : 4): 

Penyakit sosial atau penyakit masyarakat adalah segala 
bentuk bentuk tingkah laku yang dianggap tidak sesuai, 
melanggar norma-norma umum, adat-istiadat, hukum formal, 
atau tidak bisa diintegrasikan dalam pola tingkah laku umum. 
Disebut sebagai penyakit masyarakat karena gejala sosialnya 
yang terjadi di tengah masyarakat itu meletus menjadi 
”Penyakit”. 
 
Dapat disebut pula sebagai struktur sosial yang terganggu 

fungsinya, disebabkan oleh faktor-faktor sosial. Salah satu di 

antaranya penyakit sosial yaitu “ Penyalahgunaan Narkoba “. 
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2.3.   Narkotika, Psikotropika dan Obat-obat Berbahaya ( NARKOBA ) 

2.3.1 Pengertian Narkoba dan Penggolongannya 

Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika dan 

bahan-bahan berbahaya lainnya, obat-obat berbahaya itu mencakup 

psikotropika, alkohol, tembakau, zat adiktif dan serta yang 

memabukkan lainnya (Sat. Bimmas Rresort Kendal, 1999 a : 1). 

Selain itu dalam kata-kata lain yang mempunyai makna yang sama 

yaitu : NAZA ( Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif ) dan NAPZA 

(Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya ). Istilah NAPZA 

lebih tepat karena di dalam singkatan tersebut terdapat psikotropika 

obat yang biasanya digunakan untuk gangguan kesehatan jiwa 

namun obat ini termasuk obat yang sering disalahgunakan dan dapat 

menimbulkan adiksi (Idries, 2000 : 3). Macam-macam Narkoba 

antara lain: 

1. Narkotika 

Istilah  Narkotika  yang  dikenal  di Indonesia  berasal  

dari  bahasa Inggris “Narcotics“ yang berarti obat bius, yang 

sama artinya dengan kata “Narcosis” dalam bahasa Yunani yang 

berarti menidurkan atau membiuskan. Pengertian Narkotika 

secara umum adalah suatu zat yang dapat menimbulkan 

perubahan perasaan, suasana pengamatan atau penglihatan 

karena zat tersebut mempengaruhi susunan syaraf pusat (Satgas 

Luhpen Narkoba Mabes Polri, 2001 : 3). 
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Narkotika adalah suatu zat atau obat yang dapat 

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya 

rasa dari mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri seta dapat 

menimbulkan ketergantungan (Satgas Luhpen Narkoba Mabes 

Polri, 2001 : 51). Menurut proses pembuatannya berasal dari 

Alam, Semi Sintetik dan Sintetik dengan uraian sebagai berikut :  

a. Narkotika Alam terdiri dari : 

1) Opium 

Diperoleh dari buah tanaman Papaver Somniferum yang 

getahnya bila dikeringkan akan menjadi opium mentah. 

2) Koka 

Diperoleh  dari  daun  tumbuhan Erythroxylon Coca, 

dalam peredaran mempunyai efek stimulansia yang 

disebut kokain.  

3) Canabis 

Diperoleh dari tanaman Perdu Cannabis Sativa (Ganja) 

yang mengandung tanaman aktif yang bersifat adiktif. 

b. Narkotika Semi Sintetik 

Dibuat dari alkaloid opium yang mempunyai inti 

Phenanthren dan diproses secara kimiawi menjadi suatu 

bahan obat yang berkhasiat sebagai narkotik. 

Contoh : Heroin, Codein, Oxymorphon dan lain-lain. 
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c. Narkotika Sintetik  

Dibuat dengan suatu proses kimia dengan menggunakan 

bahan baku kimia sehingga diperoleh suatu hasil baru yang 

mempunyai efek Narkotik. 

Contoh : Petidine, Nisentil, Leritine dan lain-lain. 

Penggolongan Narkotika Menurut Undang-undang RI 

No. 22 Tahun 1997 adalah : 

Berdasarkan pasal 2 ayat (2) UU No.22 Tahun 1997 

Tentang Narkotika, narkotika digolongkan menjadi 3 yaitu 

narkotika golongan I, narkotika golongan II, dan narkotika 

golongan III. 

a. Narkotika golongan I 

Yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah 

narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan 

pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam 

terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan 

ketergantungan. Beberapa narkotika yang termasuk dalam 

golongan I misalnya tanaman Papaver Somniferum L, Opium, 

Tanaman Koka (Daun Koka, Kokain Merah), Heroin,Morpin, 

dan Ganja. 

b. Narkotika golongan II 

Yang disebut narkotika golongan II adalah narkotika yang 

berkhasiat untuk pengobatan yang digunakan sebagai pilihan 
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terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk 

tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai 

potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Beberapa 

narkotika yang termasuk kedalam golongan II misalnya 

Alfasetilmetadol, Benzetidin, Betametadol. 

c. Narkotika golongan III 

Narkotika golongan III adalah narkotika yang berkhasiat 

pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau 

tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai 

potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Beberapa 

narkotika yang termasuk ke dalam golongan III misalnya 

Asetildihidrokodeina, Dokstropropoksifena, Dihidroko-deina, 

Etilmorfina dan lain-lain. 

Narkotika Untuk Pengobatan Terdiri Dari : 

1) Opium Obat 

2) Codein 

3) Petidin 

4) Fenobarbital 

 

2. Psikotropika 

Selain jenis Narkotika, di berbagai penjuru dunia terdapat 

obat-obatan yang bukan Narkotika tetapi mempunyai efek dan 

bahaya yang sama dengan Narkotika yang disebut dengan istilah 
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Psikotropika (Satgas Luhpen Narkoba Mabes Polri, 2001 : 4). 

Dalam UU No. 5 Tahun 1997, Psikotropika didefinisikan sebagai 

zat atau obat bukan narkotik tetapi berkhasiat psikoaktif berupa 

perubahan aktifitas mental atau tingkah laku melalui 

pengaruhnya pada susunan syaraf pusat serta dapat menyebabkan 

efek ketergantungan. Dalam artian lain Psikotropika atau Obat 

adalah setiap zat yang jika masuk organisme hidup dapat 

mengadakan atau menyebabkan perubahan atau mempengaruhi 

hidup (Sat. Bimmas Resort Kendal, 1999 b : 1). 

Psikotropika dibedakan menjadi 4 golongan yaitu : 

a. Psikotropika Golongan I 

Adalah psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk 

tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, 

serta mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindroma 

ketergantungan. 

Contoh : LSD, MDMA, dan Masealin. 

b. Psikotropika Golongan II 

Adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat 

digunakan dalam terapi, dan atau untuk tujuan ilmu 

pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan 

sindroma ketergantungan. 

Contoh : Amfetamin 



 

 

21

c. Psikotropika Golongan III 

Adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak 

digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu 

pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan 

sindroma ketergantungan. 

Contoh : Kelompok Hipnotik Sedatif (Barbiturat). 

d. Psikotropika Golongan IV  

Adalah  psikotropika   yang   berkhasiat  pengobatan   dan   

sangat luas digunakan dalam terapi dan atauuntuktujuan ilmu 

pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan 

sindroma ketergantungan. 

Contoh : Diazepam, Nitrazepam. 

Pengaruh penggunaan Psikotropika terhadap susunan 

syaraf pusat dapat dikelompokkan menjadi : 

a. Depressant 

Yaitu yang bekerja mengendorkan atau mengurangi aktivitas 

susunan syaraf pusat, contohnya antara lain : Sedatin (Pil 

KB), Rohypnol, Mogadon, Valium, Mandrax. 

b. Stimulant 

Yaitu yang bekerja mengaktifkan kerja susunan syaraf pusat, 

contohnya : Amphetamine dan turunannya (Ecstacy). 

c. Halusinogen 

Yaitu yang bekerja menimbulkan rasa perasaan halusinasi 

atau khayalan, contoh : Lysergid Acid Diethylamide (LSD 

(Satgas Luhpen Narkoba Mabes Polri, 2001 : 4-5). 
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3. Bahan Berbahaya 

Yang dimaksud dengan bahan berbahaya yaitu bahan kimia 

meledak, mudah menyala atau terbakar, oksidator, reduktor, 

racun korosif, timbulkan iritasi, sentilasi luka dan nyeri, 

timbulkan bahaya elektronik, karsiogenik, teratogenik 

mutagenik, etiologik atau biomedik (Satgas Luhpen Narkoba 

Mabes Polri, 2001 : 5-6). 

Bahan berbahaya diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelas 

yaitu : 

a. Kelas 1 : Dapat menimbulkan bahaya yang fatal dan luas 

secara langsung dan tidak langsung, karena sulit penanganan 

dan pengamanannya. 

 Contoh: Pestisida, DDT  dan lain-lain. 

b. Kelas 2 : Bahan yang sangat mudah meledak karena 

gangguan mekanik. 

 Contoh : Minuman Keras, Spritus, Bensin dan lain-lain. 

c. Kelas 3 : Bahan yang bersifat karsinogenik dan mutagenik. 

 Contoh : Zat pewarna, atau pemanis makanan dan lain-lain. 

d. Kelas 4 : Bahan korosif sedang dan lemah. 

 Contoh : Kosmetik dan alat kesehatan. 

Jenis Minuman Keras dibagi menjadi 3 Golongan :  

a. Golongan A : Minuman Keras yang berkadar ethanol 1% - 

5%. 
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Contohnya : Bir Bintang, Green Sand dan lain-lain. 

b. Golongan B : Minuman Keras yang berkadar ethanol 5% - 

20%. 

Contohnya : Anggur Malaga dan lain-lain. 

c. Golongan C : Minuman Keras yang berkadar ethanol 20% - 

50%.  

Contohnya: Brandy, Wisky, Jenever dan lain-lain. 

2.3.2 Gejala dan Akibat Penyalahgunaan Narkoba 

Menurut Satgas Luhpen Narkoba Mabes Polri (2001 : 53-

57) Perilaku korban akibat penyalahgunaan narkoba sangat 

dipengaruhi oleh jenis zat atau obat yang dipakai dan dosis yang 

digunakan, disamping itu juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

antara lain : 

1. Derajat kemurnian zat 

2. Bahan pelarut 

3. Riwayat pemakai zat atau obat sebelumnya 

4. Kepribadian pemakai 

5. Ada tidaknya rasa sakit sebelumnya 

6. Harapan si pemakai terhadap zat atau obat sebelumnya 

7. Suasana pada waktu memakai 

Pada umumnya bagi mereka yang  baru pertama kali 

memakai, biasanya timbul rasa tidak enak, misalnya rasa mual, 

muntah, kesadaran menurun, gelisah, ketakutan. Bagi mereka yang 
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memakai untuk menghilangkan rasa sakit akan timbul rasa gembira 

karena rasa sakit hilang (euforia). Sebaliknya pada penyalahgunaan 

obat dapat menimbulkan rasa senang yang berlebihan, high dan fly, 

gejala-gejala pada penyalahgunaan Narkoba bermacam-macam 

tergantung jenis zat atau obatnya antara lain: 

1. Narkotika 

a. Jenis Opiat 

1) Tanda-tanda Penyalahgunaan : 

a) Perasaan senang dan bahagia 

b) Sering mengantuk 

c) Napas berat dan melemah 

d) Pupil mata mengecil 

e) Rasa mual 

2) Akibat Overdosis  

a) Napas pendek dan tersengal-sengal 

b) Kulit lembab 

c) Tertawa tidakwajar 

d) Keadaan koma 

e) Bisa sampai meninggal dunia 

3) Gejala Putus Obat 

a) Mata basah, kepala berat 

b) Hidung keluar ingus 

c) Sering menguap 

d) Hilang nafsu makan 

e) Lekas marah  



 

 

25

f) Tremor 

g) Panik dan keringat dingin 

h) Kejang-kejang 

i) Rasa mual 

b. Jenis Coca 

1) Tanda-tanda penyalahgunaan 

a) Lebih kewaspadaan 

b) Bergairah 

c) Rasa senang 

d) Pupil mata membesar 

e) Denyut nadi dan tekanan darah meningkat 

f) Sukar tidur 

g) Hilang nafsu makan 

2) Akibat over dosis 

a) Rasa gelisah 

b) Suhu badan naik 

c) Berkhayal 

d) Tertawa tidak wajar 

e) Dapat meninggal dunia 

3) Gejala Putus obat 

a) Rasa lesu 

b) Tidur lama 

c) Depresi 

d) Tidak dapat mengendalikan diri 
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c. Jenis Canabis (Ganja) 

1) Tanda-tanda penyalahgunaan 

a) Rasa senang dan bahagia 

b) Santai dan lemah 

c) Nafsu makan bertambah 

d) Pengendalian diri berkurang 

e) Sering menguap dan mengantuk 

f) Mata merah 

g) Kurang konsentrasi 

h) Depresi 

i) Sukar tidur 

j) Disorientasi ruang dan waktu 

k) Hiperaktif 

2) Akibat Hiperdosis 

a) Melemahnya daya piker 

b) Rasa letih 

c) Ketakutan 

d) Bisa mengalami gangguan jiwa 

e) Menurun prestasi belajar dan intelektual 

f) Merusak fungsi oragan reproduksi 

3) Gejala putus obat 

a) Sukar tidur 

b) Hiperaktif 

c) Hilang nafsu makan 
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2. Psikotropika 

a. Psikotropika Golongan I, seperti halusinogen (contoh : 

LSD, Dob, Psilobisin, dll). 

1) Tanda-tanda penyalahgunaan 

a) Berkhayal, berilusi dan berhalusinasi 

b) Disorientasi waktudan tempat 

2) Akibat over dosis 

c) Khayalan tentang peristiwa yang menyenangkan 

d) Gangguan jiwa 

e) Koma sampai dengan meninggal dunia 

b. Psikotropika Golongan II (contoh : Ampetamin, 

Metampetamin, dll). 

1) Tanda-tanda penyalahgunaan 

a) Lebih kewaspadaan 

b) Bergairah 

c) Rasa senang 

d) Pupil mata membesar 

e) Denyut nadi dan tekanan darah meningkat 

f) Sukar tidur 

g) Hilang nafsu makan 

2) Akibat over dosis 

a) Rasa gelisah 

b) Suhu badan naik 
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c) Berkhayal 

d) Tertawa tidak waajar 

e) Dapat meninggal dunia 

3) Gejala putus obat  

a) Rasa lesu 

b) Tidur lama 

c) Depresi 

d) Tidak dapat mengendalikan diri 

 

c. Psikotropika Golongan III Dan IV, jenis Depresan 

(contoh : Tranquilizer, Barbiturat,dll). 

1) Tanda-tanda penyalahgunaan 

a) Berbicara kacau 

b) Tidak dapat mengendalikan diri 

c) Tingkah laku seperti mabuk 

2) Akibat over dosis 

a) Nafas tersengal-sengal 

b) Kulit lembab dan dingin 

c) Pupil mata membesar 

d) Denyut nadi cepat dan sampai mati 

e) Keadaan koma bisa sampai mati 

3) Gejala putus obat 

a) Selalu gelisah 
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b) Insomnia 

c) Rasa gemetar 

d) Mengigau 

e) Tertawa tidak wajar 

f) Bisa mati 

 

3. Akibat Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan 

Minuman Keras (NARKOBA) 

a. Narkotika 

1) Merusak susunan saraf pusat atau merusak organ tubuh 

lainnya seperti hati dan ginjal serta menimbulkan 

penyakit lain dalam tubuh 

2) Dalam upaya memenuhi kebutuhan penggunaan narkotika 

akibat ketergantungannya, sehingga melakukan perbuatan 

dengan menghalalkan segala cara demi memperoleh 

narkotika. 

b. Psikotropika 

Bahwa psikotropika terbagi dalam 4 golongan yaitu 

psikotropika golongan I, golongan II, golongan III, golongan 

IV, sebagai contoh psikotropika yang sedang populer dan 

banyak disalahgunakan pada akhir-akhir ini psikotropika 

golongan I, yang dikenal dengan istilah ecstacy dan 

psikotropika golongan I yang dikenal dengan nama sabu-

sabu. 
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 Ecstacy merupakan pil yang mempunyai reaksi 

relatif cepat yaitu sekitar 40 menit setelah ditelan dimakan 

efeknya akan terasa yaitu pemakaiannya terasa hangat, 

energik dan bahagia fisik maupun mental. Ketahanan reaksi 

ecstacy tergantung pada toleransi pemakaiannya dan perasaan 

energik dan bahagia tersebut akan berakhir sekitar 2 sampai 

6jam, namun buruknya setelah efek tersebut berakhir akan 

berubah seperti keracunan, tubuh mengalami kelelahan dan 

mulut terasa capai kaku.  

1) Efek Farmakologi 

Dari ecstacy tidak hanya bersifat stimulan tetapi 

juga mempunyai sifat halusinogenik yaitu menimbulkan 

khayalan-khayalan yang nikmat dan menyenangkan, 

secara rinci efek yang ditimbulkan akibat pemakaian 

ecstacy antara lain : 

a) Meningkatkan daya tahan tubuh 

b) Meningkatkan kewaspadaan 

c) Menimbulkan rasa nikmat dan bahagia semu 

d) Menimbulkan khayalan yang menyenangkan 

e) Menurunkan emosi 

2) Efek Samping 

Efek samping yang ditimbulkan akibat pemakaian 

ecstacy yang berlebihan antara lain : 
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a) Muntah dan mual 

b) Gelisah 

c) Sakit kepala 

d) Nafsu makan berkurang 

e) Denyut jantung meningkat 

f) Timbul khayalan yang menakutkan 

g) Kejang-kejang 

3) Efek Lain 

Setelah efek ecstacy habis beberapa jam atau 

beberapa hari (tergantung dosis pemakaiannya) maka 

pengguna mengalami : 

a) Tidur berlama-lama dan lelap 

b) Depresi 

c) Apatis 

d) Berakibat kematian karena adanya payah jantung serta 

kritis hipertensi atau pendarahan pada otak. 

4) Efek Terhadap Organ Tubuh 

Efek atas penggunaan ecstacy terhadap organ 

tubuh manusia yaitu dapat menimbulkan gangguan pada 

otak, jantung, ginjal,  hati, kulit dan kemaluan.  

c. Minuman Keras 

1) Farmologi 
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Bahwa alkohol larut dalam air sebagai molekul-

molekul kecil sehingga dalam waktu yang relatif singkat 

dapat dengan cepat diserap melalui pencernaan kemudian 

disebarluaskan keseluruh jaringan dan cairan. 

2) Gangguan kesehatan fisik 

Meminum minuman keras atau minuman 

beralkohol dalam jumlah banyak dan dalam waktu yang 

lama dapat menimbulkan kerusakan dalam hati, jantung, 

pankreas, lambung dan otot. Pada pemakaian kronis 

minuman keras dapat terjadi pengerasan hati, peradangan 

pankreas dan peradangan lambung. 

3) Gangguan kesehatan jiwa 

Meminum minuman keras secara kronis dalam 

jumlah berlebihan dapat menimbulkan kerusakan 

permanen jaringan otak sehingga menimbulkan gangguan 

daya ingatan, kemampuan penilaian, kemampuan belajar 

dan gangguan jiwa tertentu. 

4) Gangguan terhadap Kamtibmas 

Akibat dari minuman akan menekan pusat 

pengendalian diri seseorang, sehingga yang bersangkutan 

menjadi berani dan agresif. Karena keberaniannya dan 

keagresifan serta tertekannya pengendalian tersebut 

seseorang melakukan gangguan Kamtibmas baik dalam 
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bentuk pelanggaran norma-norma dan sikap moral 

bahkan tidak sedikit melakukan tindak pidana atau 

kriminal (Djajoesman, 1999 : 6-9).  

 

2.3.3 Faktor yang Mempengaruhi Penyalahgunaan Narkoba,  

Psikotropika dan Obat-obat Berbahaya (NARKOBA) 

Menurut Djajoesman (1999 : 5-6) Penyalahgunaan narkoba 

pada umumnya dikarenakan zat-zat tersebut menjanjikan sesuau 

yang memberi rasa kenikmatan, kenyamanan, kesenangan dan 

ketenangan , walaupun hal itu sebenarnya dirasakan secara semu, 

adapun penyalahgunaan tersebut disebabkan beberapa faktor antara 

lain : 

1. Lingkungan Sosial 

a. Motif ingin tahu, bahwa remaja mempunyai sifat selalu ingin 

tahu segala sesuatu dan ingin mencoba sesuatu yang belum 

atau kurang diketahui dampak negatifnya, misalnya ingin 

tahu rasanya narkotika, psikotropika maupun obat-obat 

berbahaya. 

b. Kesempatan , karena kesibukan kedua orang tua maupun 

keluarga dengan kegiatannya masing-masing atau akibat 

broken home, kurang kasih sayang. Maka dalam kesempatan 

tersebut kalangan remaja berupaya mencari pelarian dengan 

cara menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan obat-obat 

berbahaya. 
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c. Sarana dan prasarana, sebagai ungkapan rasa kasih sayang 

terhadap putra-putrinya terkadang orang tua memberikan 

fasilitas dan uang yang berlebihan, namun hal itu 

disalahgunakan untuk memuaskan segala keingintahuan 

dirinya antara lain berawal dari minuman keras kemudian 

menggunakan narkotika maupun psikotropika. 

 

2. Kepribadian 

a. Rendah diri, rasa rendah diri dalam pergaulan masyarakat, 

karena tidak dapat mengatasi perasaan tersebut maka untuk 

menutupi kekurangan dan agar dapat menunjukkan eksistensi 

dirinya, kemudian melakukan dengan cara menyalahgunakan 

narkotika, psikotropika maupun obat-obat berbahaya 

sehingga merasa mendapat apa yang diangan-angankan 

antara lain lebih aktif, lebih berani. 

b. Emosional, emosi remaja pada umumnya masih labil apalagi 

pada masa pubertas, pada masa-masa tersebut biasanya ingin 

lepas dari ikatan aturan-aturan yang diberlakukan oleh orang-

orang tuanya, disisi lain masih ada ketergantungan dengan 

orang tua untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, sehingga 

hal itu berakibat timbulnya konflik pribadi. 

c. Mental, lemahnya mental seseorang akan mudah dipengaruhi 

oleh lingkungan sekitarnya untuk bertindak dan atau berbuat 
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hal-hal yang negatif, sehingga pada gilirannya tanpa terasa 

bahwa dirinya telah terjerumus dalam penyalahgunan 

narkotika, psikotropika maupun obat-obat berbahaya, karena 

hal itu apabila tidak dilakukan dirinya merasa tidak dapat 

mengimbangi perilaku dalam lingkungan dan dirinya merasa 

diasingkan.  

 

Faktor Resiko Terhadap Penyalahgunaan NARKOBA 

Menurut Satgas Luhpen Narkoba Mabes Polri (2001 : 38-42), 

Ada 5 faktor resiko yang berperan dalam terjadinya ketergantungan 

Narkoba, yakni : 

1. Faktor resiko kelompok lingkungan 

Terjadinya penyalahgunan Narkoba pada remaja tidak 

terlepas dari masalah teman sebaya, orang tua dan remaja itu 

sendiri. Pada remaja, hubungan teman sebaya meluas dan 

menduduki peran utama pada kehidupan mereka. Teman sebaya 

secara tipikal menggantikan peran keluarga sebagai hal utama 

untuk sosialisasi dan aktivitas waktu luang. Remaja memiliki 

hubungan teman sebaya yang bervariasi dan membuat norma dan 

sistem nilai yang berbeda. 

Fakta tentang orang tua, remaja dan hubungan teman 

sebaya adalah : 
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a. Selama masa remaja, orang tua dan remaja menjadi berjarak 

satu sama lain dalam fisik dan psikologis. Jarak yang normal 

ini dilihat dalam penurunan kedekatan emosi dan kehangatan, 

peningkatan konflik orang tua-remaja dan peningkatan waktu 

dengan teman sebaya, kadang disebabkan oleh kurang 

kedekatan emosi dengan remaja. 

b. Peningkatan ketegangan di dalam keluarga (tekanan 

ekonomi, perceraian) membuat remaja tergantung pada teman 

sebaya untuk dukungan emosi. 

c. Peningkatan konflik orang tua dan remaja antara masa kanak-

kanak dan awal remaja, meskipun pada beberapa keluarga 

frekuensi dan intensitasnya masih rendah. Konfik-konflik 

mulai timbul dari peran yang kurang kuat dibawakan orang 

tua terhadap anak-anaknya yang sudah mulai beranjak 

dewasa. 

d. Sekitar 10%-20% keluarga dengan hubungan orang tua-

remaja yang tidak menyenangkan (distress) karena 

kedinginan emosi dan seringnya marah berlebihan (outburst) 

dari marah dan konflik. 

e. Geng remaja, umunya diasosiasikan dengan hidup 

bertetangga, yang pada kota kecil, pedesaan, dan sub 

urbanisasi memiliki karakteristik masing-masing. 
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f. Pola kencan formal pada dua generasi sebelumnya telah 

digantikan oleh pola-pola sosialisasi informal pada kelompok 

seks campur. Hal ini dapat menimbulkan hubungan seksual 

yang beresiko seperti AIDS dan penyakit kelamin lain. 

g. Pemahaman kultural meningkat seperti pada kerumunan 

(crowd) yang tidak hanya merupakan sumber penting pada 

identitas etnik, tetapi juga pada ras dan ketegangan etnik di 

sekolah. 

2. Faktor resiko individu 

Beberapa hal yang digolongkan dalam faktor resiko 

individu adalah: 

a. Alienasi (diasingkan) dan Rebelious, keduanyan dikaitkan 

pada awal atau seringnya penggunaan Narkoba. 

b. Perilaku anti sosial 

c. Kecemasan atau Depresi 

d. Awal penggunaan atau Obat-obatan 

e. Sikap positif terhadap peminum 

f. Mudah terpengaruh 

g. Kurangnya pemahaman terhadap agama 

h. Pencarian sensasi atau kebutuhan tinggi atas excitement  

3. Faktor resiko keluarga 

Beberapa faktor resiko dalam keluarga, yakni : 

a. Adaptasi pada perceraian, menikah kembali atau hubungan 

keluarga yang buruk. 
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b. Jarak, keterlibatan dan pengasuhan yang inkonsisten. 

c. Negatife parent atau komunikasi pada anak : pola komunikasi 

yang negatif diantara orang tua dan remaja. 

d. Pengawasan orang tua yang buruk, hal inilah merupakan 

prediktor yang kuat dalam penggunaan Narkoba. 

e. Aturan keluarga yang tidak jelas, harapan dan pemberian 

hadiah. 

f. Penggunaan obat-obatan atau alkohol pada orang tua atau 

saudara kandung. 

4. Faktor resiko teman sebaya 

Faktor resiko teman sebaya  dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

a. Berhubungan dengan teman sebaya yang menggunakan obat-

obatan, anak yang memiliki teman yang menggunakan obat-

obatan memiliki kecenderungan yang besar juga 

menggunakan obat-obatan. Menariknya, tekanan negatif dari 

teman sebaya dapat merupakan suatu resiko tersendiri 

walaupun tidak ada resiko yang lain. 

b. Menerima penggunaan Narkoba oleh orang lain, remaja yang 

cenderung minum atau menggunakan obat-obatan jika 

mereka percaya bahwa Narkoba memang banyak digunakan 

pada teman sebayanya.   

5. Faktor resiko sekolah, kerja dan komunitas 



 

 

39

     Beberapa hal yang digolongkan sebagai faktor resiko 

yang lain adalah  

a. Kegagalan akademik, kegagalan akademik meningkatkan 

resiko penggunaan obat-obatan atau sebaliknya 

meningkatkan kegagalan akademik. 

b. Komitmen rendah terhadap sekolah, anak yang benci akan 

sekolah yang akan datang kesekolah hanya untuk bertemu 

teman dan merokok, yang hilang komitmen sebagai pelajar 

dan mendapatkan pendidikan, mereka memiliki resiko 

penggunaan Narkoba pada remaja. 

c. Transisi sekolah, ketika anak sekolah dasar masuk ke sekolah 

menengah pertama lalu menengah umum, prestasi akademis 

menurun, partisipasi pada ekstrakurikuler menurun, merasa 

anonim dan menjadikan tingkat penggunaan obat-obatan 

meningkat. 

d. Praktek mengajar, praktek mengajar di kelas dapat 

menghasilkan improvisasi terhadap prestasi belajar, 

komitmen tinggi pada sekolah dan tingkat yang rendah 

terhadap penundaan tugas. 

e. Faktor resiko bekerja dapat juga meningkatkan penggunaan 

Narkoba. 

f. Faktor resiko komunitas dapat terjadi karena : 

1) Komunitas yang permisif terhadap hukum dan norma. 
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2) Ketersediaan Narkoba. 

3) Kurang patuh terhadap aturan. 

4) Kurang makna dari peran. 

5) Kurang lekat dengan tetangga dan disorganisasi 

komunitas. 

6) Status sosial ekonomi. 

 

2. 4.  Tindak Pidana Narkotika, Psikotropika dan Obat-obat Berbahaya 

(Narkoba) 

2.4.1.    Tindak Pidana Narkotika 

Landasan hukum bagi Polri untuk menangani kejahatan ini 

adalah undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika, 

dimana dalam undang-undang tersebut menyebutkan dengan jelas 

hal-hal yang tidak diperbolehkan dan sanksi-sanksi dalam 

pelanggaran ini. Pasal yang penting tentang Narkotika adalah pasal 

78, 79, 80, 81 yang ketentuan pidananya sebagai berikut : 

1. Barangsiapa tanpa hak dan melawan hukum menanam, 
memelihara, mempunyai, menyimpan narkotika (Golongan I 
dalam bentuk tanaman dan golongan I bukan tanaman) 
dipidana paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 
500 juta. 

2. Barangsiapa tanpa hak dan melawan hukum memiliki, 
menyimpan, untuk memiliki atau menguasai narkotika 
golongan II dipidana paling lama 7 tahun dan denda paling 
banyak Rp. 250 juta, golongan III paling lama 5 tahun denda 
paling banyak Rp. 100 juta. 

3. Barangsiapa tanpa hak dan melawan hukum memproduksi, 
mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit atau 
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menyediakan narkotika, Golongan I dipidana paling lama mati 
atau seumur hidup denda paling banyak 1 milyard rupiah. 
Golongan II dipidana paling lama 15 tahun denda paling 
banyak Rp. 500 juta, Golongan III pidana paling lama 7 tahun 
denda paling banyak Rp. 200 juta. 

4. Barangsiapa tanpa hak dan melawan hukum membawa, 
mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika, golongan I 
paling lama 15 tahun denda Rp. 750 juta, golongan II pidana 
paling lama 10 tahun denda paling banyak Rp. 500 juta, 
golongan III pidana paling lama 5 tahun dan denda paling 
banyak Rp. 250 juta. 

 
Pasal 84 yang ketentuan pidananya sebagai berikut : 

Barangsiapa tanpa hak dan melawan hukum, menggunakan 
narkotika terhadap orang lain atau memberikan untuk digunakan 
orang lain, golongan I dipidana paling lama 15 tahun denda paling 
banyak Rp. 750 juta, golongan II dipidana paling lama 10 tahun 
denda paling banyak Rp. 500 juta, golongan III dipidana paling 
lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 250 juta. 

 
 

Pasal 85 

Barangsiapa tanpa hak dan melawan hukum menggunakan 
narkotika terhadap dirinya sediri golongan I dipidana paling lama 4 
tahun, golongan II paling lama 2 tahun dan golongan III paling 
lama 1 tahun. 
Pengelompokkan Kejahatan di bidang Narkotika  

Dari  ketentuan - ketentuan   pidana  yang  diatur  dalam  

Bab XII  UU Narkotika dapat dikelompokkan dari segi 

perbuatannya sebagai berikut  

1. Kejahatan yang menyangkut produksi narkotika. 

2. Kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika. 

3. Kejahatan yang menyangkut pengangkutan dan transito 

narkotika. 
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4. Kejahatan yang menyangkut penguasaan narkotika. 

5. Kejahatan yang menyangkut penyalahgunan narkotika. 

6. Kejahatan yang menyangkut tidak melaporkan pecandu 

narkotika. 

7. Kejahatan yang menyangkut label dan publikasi narkotika. 

8. Kejahatan yang menyangkut jalannya peradilan narkotika. 

9. Kejahatan yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan 

narkotika. 

10. Kejahatan yang menyangkut keterangan palsu. 

11. Kejahatan yang menyangkut penyimpanan fungsi lembaga. 

 

2. 4. 2.    Tindak Pidana Psikotropika 

Maraknya peredaran obat psikotropika jenis ecstacy dalam 

pasaran bebas di Indonesia akhir-akhir ini makin membuat was-

was petugas, apalagi bagi pengedar obat-obatan ini tidak dapat 

dijaring dengan pasal-pasal yang ada dalam UU nomor 22 tahun 

1997 tentang Narkotika, karena dalam pasal-pasalnya tidak 

menyebutkan bahwa ecstacy termasuk golongan narkotika. 

Sebenarnya masalah ecstacy dapat diajukan kepengadilan dengan 

dasar hukum : 

1. Pengedar atau Penjual 

a. Pasal 80 (4b), 81 (2) dan UU Nomor 23 tahun 1992 tentang 

kesehatan, sanksi pidana 15 tahun dan atau denda Rp. 

300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). 
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b. Pasal 204 KUHP, sanksi pidana 15 tahun menyebabkan 

orang mati sanksi pidana seumur hidup atau denda 20 

tahun. 

2. Sedangkan penindakan pada prinsipnya ketentuan pidana 

dalam UU Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika lebih 

berat dibandingkan dengan pidana obat keras : 

a. Pasal 59, Barangsiapa : 
1) Menggunakan psikotropika I selain dimaksud dalam 

pasal 4 ayat (2) atau memproduksi dan / atau 
menggunakan dalam proses produksi psikotropika 
golongan I sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 atau 

2) Mengedarkan psikotropika golongan I selain untuk 
kepentingan ilmu pengetahuan atau 

3) Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau 
membawa psikotropika golongan I dipidana dengan 
pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, paling 
lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling 
sedikit Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta  
rupiah). Dan paling banyak Rp. 750.000.000,- (Tujuh 
ratus lima puluh juta rupiah). Jika tindak pidana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terorganisasi 
dipidana dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) 
tahun dan denda sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh 
lima juta rupiah). Jika pidana dalam pasal ini dilakukan 
oleh korporasi, maka disamping dipidananya pelaku 
tindak pidana, kepada korporasi dikenakan pidana 
denda Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyard) rupiah. 

 
b. Pasal 62, Barangsiapa : 

Secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan / atau 
membawa psikotropika dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 5 (Lima) tahun dan pidana denda paling 
banyak Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah). 
1) Membantu pengedar / pemakai seperti diskotik, pasal 

55 atau 56 KUHP. 
2) Penyelundup 

Pasal 102 UU Nomor 7 tahun 1995 tentang kepabeanan 
sanksi pidana 8 tahun dan denda Rp. 500 juta. 
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3. 4. 3. Tindak Pidana Bahan Berbahaya 
 

  Landasan hukum bagi Polri untuk menangani kejahatan ini 

adalah Undang-undang No. 23 Tahun 1992 Tentang Bahan 

Berbahaya. Pasal yang penting dalam Undang-undang ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Pasal 82 (2) Hrf c 
  Memproduksi, mengedarkan kosmetika tanpa 

memenuhi standar persyaratan ancaman 5 tahun, denda 
100 jt. 

2. Pasal 82 (2) Hrf e 
  Memproduksi, mengedarkan bahan mengandung zat 

Adiktif tidak memenuhi standar ancaman 5 tahun, 
denda 100 jt. 

3. Peraturan Menteri Kesehatan RI No : 453 /  MENKES / 
PEN / 1983 Tanggal 16 September 1983 Tentang 
Bahan-bahan Berbahaya. 

 
 

2. 5. Upaya Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika, 

Psikotropika dan Obat-obat Berbahaya (NARKOBA) 

 Berdasarkan Undang-undang Polri diberi tugas sebagai alat negara 

penegak hukum, pelindung dan pelayan masyarakat beserta dengan 

komponen bangsa lainnya sangat berkewajiban dalam usaha pencegahan dan 

penanggulangan masalah penyalahgunaan Narkoba di Indonesia. 

Polri sebagai unsur terdepan dalam penanggulangan terhadap setiap 

ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba melakukan 4 

(Empat) langkah upaya penanggulangan (Satgas Luhpen Narkoba Mabes 

Polri, 2001 : 23-25). 
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1. Pre-empetif 

Seperti juga penanganan setiap gangguan Kamtibmas, maka 

penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba 

apabila dilakukan lebih dini di hulu jauh lebih baik dari pada di muara. 

Upaya pre-empetif yang dilakukan adalah berupa kegiatan-

kegiatan edukatif dengan sasaran mempengaruhi faktor-faktor penyebab 

pendorong dan faktor peluang yang disebut faktor korelatif kriminogen 

(fkk) dari kejahatan Narkoba, sehingga tercipta suatu kesadaran 

kewaspadaan, daya tangkal dan terciptanya kondisi perilaku atau norma 

hidup bebas Narkoba termasuk kewaspadaan instansi terkait dan seluruh 

lapisan masyarakat. 

Kegiatan ini pada dasarnya berupa pembinaan dan pengembangan 

lingkungan pola hidup sederhana dan kegiatan positif terutama bagi 

remaja atau pemuda dengan kegiatan atau kegiatan yang bersifat 

produktif, konstraktif dan kreatif, sedangkan kegiatan yang bersifat 

preventif edukatif dilakukan dengan metode komunikasi informasi 

edukatif yang dapat dilakukan melalui berbagai jalur antara lain 

keluarga, pendidikan, lembaga keagamaan dan organisasi 

kemasyarakatan. 

 2. Preventif 

Upaya ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan Narkoba 

melalui pengadilan dan pengawasan jalur-jalur peredaran gelap dengan 

tujuan agar police hazard (ph) tidak berkembang menjadi ancaman 

faktual (af) antara lain dengan tindakan : 

a. Mencegah agar jumlah dan jenis psikotropika yang tersedia hanya 

untuk dunia pengobatan dan perkembangan ilmu pengetahuan. 
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b. Menjaga ketetapan pemakaian sehingga tidak mengakibatkan 

ketergantungan. 

c. Mencegah agar kondisi geografis Indonesia tidak dimanfaatkan 

sebagai jalur gelap dengan mengawasi pantai serta pintu-pintu 

masuk Indonesia. 

d. Mencegah secara langsung peredaran gelap narkoba di dalam 

negeri disamping agar Indonesia tidak dimanfaatkan sebagai mata 

rantai perdagangan gelap narkoba tingkat nasional, regional 

maupun internasional.   

3. Represif  

Merupakan upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap 

ancaman faktual dengan sanksi tegas dan konsisten dapat membuat 

jera terhadap para pelaku penyalahgunaan dan pengedar narkoba. 

Bentuk kegiatan yang dilakukan oleh POLRI dalam usaha represif 

adalah :  

a. memutuskan jalur gelap Narkoba 

b.   mengungkap jaringan sindikat 

c. mengungkap motivasi atau latar belakang dari kejahatan 

penyalahgunaan Narkoba. 

4. Treatment dan Rehabilitasi 

Dilaksanakan oleh instansi di luar Polri khususnya oleh 

Departemen Sosial, Departemen Kesehatan dan instansi swasta 

lainnnya. Di Semarang perawatan ketergantungan Narkoba  di Rumah 

Sakit Jiwa Pedurungan Semarang, Panti Pamardi Putra Mandiri (P3 

Mandiri) dan sebagainya. 



 

 

47

2. 6. Kerangka Berfikir Penelitian 

Pelaksanaan penelitian ini tidak dapat dipisahkan dari landasan 

teorinya, landasan teori maupun penelaahan kepustakaan harus digunakan 

sebagai kerangka pemikiran yang memberikan batasan pada apa yang 

dianggap penting untuk diperhatikan. Hal ini diperlukan sebab bila peneliti 

melaksanakan penelitian tanpa menggunakan kerangka berfikir maka 

peneliti akan tertarik oleh gejala-gejala atau peristiwa yang seolah-olah 

meminta perhatian darinya. Jadi kerangka berfikir ditarik berdasarkan suatu 

landasan teori yang lebih lanjut merupakan bingkai yang mendasar bagi 

pemecahan suatu masalah. Untuk melihat lebih jauh kerangka berfikir dalam 

penelitian ini dapat dilihat dalam bagan 02 dibawah ini  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 02 Kerangka Berfikir Penelitian 

Masyarakat 
 Kota 
Semarang 

Terjadi penyimpangan 
yaitu penyalahgunaan 

narkoba 

- Faktor-faktor yang mendorong 
POLWILTABES  Semarang 
menanggulangi 
penyalahgunaan narkoba 

- Faktor-faktor yang 
menghambat POLWILTABES  
Semarang menanggulangi 
penyalahgunaan narkoba 

Kepolisian 

Gejala dan akibat 
penyalahgunaan 

narkoba 

Faktor-faktor  terjadi nya 
penyalahgunaan narkoba 

Upaya  POLWILTABES  
Semarang dalam menanggulangi 
penyalahgunaan narkoba 
Melalui pencegahan dan 
penanggulangan : 

1. Pre-empetif 
2. Preventif 
3. Represif 
4. Treatment & Rehabilitasi  
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Di dalam masyarakat kota Semarang sudah banyak ditemukan kasus 

penyalahgunaan Narkoba. Kasus penyalahgunaan Narkoba yang terjadi dikota 

Semarang sudah merambah keberbagai lapisan masyarakat. Sasaran peredaran 

gelap Narkoba tidak terbatas terhadap orang-orang yang berkehidupan malam, 

namun telah merambah berkembang kepada mahasiswa, siswa SMA, siswa SMP 

maupun eksekutif telah menjadi sasaran peredaran. Dengan kata lain bahwa 

peredaran Narkoba tidak mengenal batas, apapun status sosial orang itu. 

Penyalahgunaan narkoba telah ada sejak lama sejalan dengan 

perkembangan kejahatan lainnya. Penyalahgunaan narkoba merupakan penyakit 

masyarakat yang pada akhir-akhir ini pertumbuhannya sangat cepat dan patut 

mendapat perhatian bersama. Kasus penyalahgunaan narkoba tidak hanya terdapat 

di kota-kota besar di Indonesia seperti : Jakarta, Surabaya, dan Denpasar tetapi 

pada saat ini kasus penyalahgunaan narkoba juga merambah di kota-kota kecil 

seperti yang terjadi di kota Semarang seiring dengan perkembangan zaman.  

Penyalahgunaan narkoba merupakan bentuk tindak pidana, pelanggaran hukum, 

maupun pelanggaran norma sosial. Penyalahgunaan dan perdaran gelap Narkoba 

dengan berbagai implikasi dengan dampak negatifnya merupakan suatu masalah 

yang besar bagi masyarakat kota Semarang. 

Perilaku korban akibat penyalahgunaan narkoba sangat dipengaruhi oleh 

jenis zat atau obat yang dipakai dan dosis yang digunakan, disamping itu juga 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain : 

1. Derajat kemurnian zat 

2. Bahan pelarut 

3. Riwayat pemakai zat atau obat sebelumnya 

4. Kepribadian pemakai 

5. ada tidaknya rasa sakit sebelumnya 

6. Harapan si pemakai terhadap zat atau obat sebelumnya 

7. Suasana pada waktu memakai 
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Pada umumnya bagi mereka yang  baru pertama kali memakai, biasanya 

timbul rasa tidak enak, misalnya rasa mual, muntah, kesadaran menurun, gelisah, 

ketakutan. Bagi mereka yang memakai untuk menghilangkan rasa sakit akan 

timbul rasa gembira karena rasa sakit hilang (euforia). Sebaliknya pada 

penyalahgunaan obat dapat menimbulkan rasa senang yang berlebihan, high dan 

fly, gejala-gejala pada penyalahgunaan Narkoba bermacam-macam tergantung 

jenis zat atau obatnya. Ada 5 faktor resiko yang berperan dalam terjadinya 

ketergantungan Narkoba yakni : 

a. Faktor resiko kelompok lingkungan 

b. Faktor resiko individu 

c. Faktor resiko keluarga 

d. Faktor resiko teman sebaya 

e. Faktor sekolah, kerja dan komunitas 

Banyaknya kasus penyalahgunaan Narkoba di Kota Semarang mendapat 

perhatian yang besar dari bebagai pihak, khususnya pihak Kepolisian Negara RI 

yaitu Polwiltabes Semarang. Polwiltabes Semarang merupakan instansi kepolisian 

yang berkedudukan di wilayah kota besar Semarang. Kepolisiaan Negara RI 

Secara umum mempunyai beberapa wewenang yang salah satunya adalah 

mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat, satu diantaranya 

yaitu Penyalahgunaan Narkoba. Jadi Polwiltabes Semarang mempunyai 

wewenang untuk menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba di Kota Semarang. 

Upaya Polwiltabes Semarang dalam menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba 

melalui cara pencegahan dan penanggulangan : a)  Pre-empetif,  b)  Preventif ,    

c)  Represif,   d)  Treathmen (Perawatan) dan Rehabilitasi. 

Dalam menjalankan upayanya menanggulangi penyalahgunaan Narkoba 

ada faktor-faktor yang mendorong dan menghambat Polwiltabes Semarang dalam 

menjalankan upayanya itu. 
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I. METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor (dalam 
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Moleong, 2002 : 3) adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan 

perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan 

individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak boleh 

mengisolasikan individu atau organisasi kedalam variabel atau hipotesis, 

tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan. 

Dalam penelitian ini menggunakan studi kasus. Penelitian ini 

mempunyai tujuan yaitu untuk mengetahui secara langsung bagaimana 

upaya Polwiltabes dalam menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat 

khususnya penyalahgunaan narkoba di Semarang. 

Obyek penelitian yang dimaksud agar dapat memperoleh data yang 

jelas dan obyek tersebut dapat menjadi sasaran peneliti sehingga masalah-

masalah yang akan diteliti tidak akan meluas. 

1. Lokasi Penelitian  

Penetapan lokasi penelitian sangat penting dalam rangka 

mempertanggung jawabkan data yag diperoleh, dengan demikian maka 

lokasi penelitian perlu ditetapkan lebih dahulu. Dalam penelitian ini 

lokasi yang peneliti pilih adalah POLWILTABES Semarang. Dengan 

pertimbangan sebagai berikut : 

- POLWILTABES Semarang adalah instansi kepolisian yang  

mempunyai wewenang untuk menjalankan tugasnya di kota 

Semarang. 

2. Fokus Penelitian  
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Penelitian ini adalah tentang upaya Polwiltabes Semarang dalam 

menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Semarang. Untuk 

mendapatkan jawaban yang sesuai dengan judul dan permasalahan 

penelitian, maka peneliti memfokuskan penilitiannya pada : 

a. Faktor–faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya 

penyalahgunaan narkoba berdasarkan kasus-kasus yang pernah 

ditangani oleh Polwiltabes Semarang. 

b. Upaya yang dilakukan Polwiltabes Semarang dalam menanggulangi 

penyalahgunaan narkoba di Semarang. 

c.  Faktor-faktor yang menghambat Polwiltabes Semarang dalam 

menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Semarang. 

3. Sumber data penelitian  

Penelitian ini mencari data-data dalam bentuk fakta-fakta. Fakta-fakta 

diperoleh dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari dua sumber 

yaitu : 

a. Informan 

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan 

informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Jadi seorang 

informan harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar 

penelitian. Seorang informan berkewajiban secara suka rela menjadi 

anggota tim penelitian walaupun hanya bersifat informal. Sebagai 

anggota tim dengan kebaikannya dan dengan kesukarelaannya ia 
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dapat memberikan pandangan dari segi orang dalam, tentang, nilai- 

nilai, sikap, bangunan, proses, dan kebudayaan yang menjadi latar 

penelitian setempat (Moleong, 2002 :  90). 

Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah Unsur 

Pimpinan (KAPOLWILTABES), Unsur Anggota POLWILTABES 

Semarang,  kalangan akademisi dan tokoh masyarakat, pihak-pihak 

yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan masyarakat sekitar 

POLWILTABES. 

b. Dokumen 

Dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun film (Moleong, 

2002 : 161). Sumber tertulis dapat terbagi atas sumber buku dan 

majalah ilmiah, sumber arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi ( 

Moleong, 2002 : 113 ). 

c. Alat dan Teknik Pengumpulan Data 

Salah satu unsur yang paling penting dalam suatu penelitian 

adalah pengumpulan data karena unsur ini mempengaruhi langkah-

langkah berikutnya sampai dengan penarikan simpulan, oleh karena 

itu, untuk mengumpulkan data yang diperlukan maka harus dipakai 

teknik yang benar untuk memperoleh data yang benar. 

Untuk mendapatkan data-data tersebut maka dalam penelitian 

ini menggunakan proses pengumpulan data dengan metode 

wawancara, observasi dan dokumenter. 

a) Wawancara ( Interview ) 
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Metode wawancara merupakan sebuah metode yang 

sangat efektif dalam penelitian kualitatif. Jenis wawancara yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yang 

menetapkan informan sebagai sejawat karena dalam penelitian 

ini peneliti menganggap bahwa informasi yang diperoleh 

bergantung kepada informan. Wawancara adalah percakapan 

dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua 

pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan 

pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan itu.  

Maksud mengadakan wawancara, seperti ditegaskan oleh Lincoln 
dan Guba (1985 : 266) (dalam Moleong, 2002 : 135) antara lain: 
mengkontruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, 
perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain kebulatan ; 
merekontruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang 
dialami masa lalu ; memproyeksikan kebulatan-kebulatan 
sebagai yang telah diharapkan untuk dialami pada masa yang 
akan datang ; memverifikasi, mengubah, dan memperluas 
informasi yang diperoleh dari orang lain, baik manusia maupun 
bukan manusia (triangulasi) ; dan memverifikasi, mengubah dan 
memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai 
pengecekan anggota. 
 

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian 

ini untuk mengungkapkan tentang faktor-faktor apa saja yang 

menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkoba berdasarkan 

kasus-kasus yang pernah ditangani oleh Polwitabes Semarang, 

Upaya yang dilakukan Polwiltabes Semarang dalam 

menaggulangi penyalahgunaan narkoba di Semarang, dan untuk 

mengungkapkan faktor-faktor yang menghambat Polwiltabes 
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Semarang dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di 

Semarang.  

b) Observasi  

Dalam hal ini, peneliti mengadakan pengamatan secara 

langsung semua kegiatan ataupun program kerja 

POLWILTABES Semarang dalam melaksanakan upayanya. 

Metode observasi digunakan untuk mendapatkan data hasil 

pengamatan. Pengamatan bisa dilakukan terhadap suatu benda, 

keadaan, kondisi, situasi, kegiatan, proses, atau penampilan 

tingkah laku seseorang. Observasi itu sendiri sebagai suatu alat 

pengumpulan data, perlu dilakukan secara cermat, jujur, atau 

objektif, terfokus pada data yang relevan, dan mampu 

membedakan “kategori” dari setiap objek pengamatannya 

(Faisal, 2001 : 135, 137 ). 

Pada penelitian ini objek yang diobservasi adalah : 

1. Kegiatan atau pun program kerja Polwiltabes Semarang 

dalam melaksanakan upayanya dalam menanggulangi 

penyalahgunaan narkoba di Semarang. 

2. Pihak-pihak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba di 

Semarang. 

c) Dokumentasi  

Penelitian kualitatif juga menggunakan metode 

dokumentasi yaitu dengan mencari data-data mengenai hal-hal 
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atau variabel berupa cacatan, majalah, surat kabar, agenda dan 

lainnya. 

Ada beberapa alasan mengapa metode dokumetasi 

digunakan dalam penelitian ini yaitu : 

1. Sebagai satu sumber yang stabil, kaya dan mendorong adalah 

dokumen. 

2. Digunakan sebagai bukti untuk suatu pengujian. 

3. Sesuai untuk penelitian kualitatif karena sifatnya ilmiah. 

4. Hasil pengkajian isi membuka kesempatan untuk lebih 

memperluas ilmu pengetahuan terhadap yang diselidiki. 

4. Objektifitas dan Kebsahan Data 

Dalam suatu penelitian, validitas data mempunyai pengaruh yang 

sangat besar dalam menentukan hasil akhir suatu penelitian sehingga 

untuk mendapatkan data yang valid diperlukan suatu teknik untuk 

memeriksa keabsahan suatu data. 

Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik 

triangulasi sumber, menurut Patton berarti membandingkan dan 

mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh 

melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif (Moleong, 

2002 : 178 ). 

Untuk menggunakan teknik triangulasi dengan sumber dapat 

ditempuh dengan cara-cara sebagai berikut : 
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a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil 

wawancara. 

b. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan 

apa yang dikatakannya secara pribadi. 

c. Memandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang di katakannya sepanjang waktu. 

d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang 

berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang 

pemerintah. 

e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan ( Patton dalam Moleong, 2002 : 178 ).  

5. Model Analisa Data 

Analisis mempunyai kedudukan yang sangat penting, dilihat 

tujuan penelitian. Analisis data menurut pendapat Moleong (2002 : 103), 

analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data 

kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat 

ditemukan dan dapat dirumuskan hipotesa kerja seperti yang disarankan 

oleh data. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang merupakan 

proses penggambaran lokasi penelitian sehingga dalam penelitian ini 

akan diperoleh gambaran tentang upaya Polwiltabes dalam 

menanggulangi penyalahgunaan narkoba.  

Proses analisa data melalui tiga alur kegiatan (Milles, 1992 : 16) yaitu : 
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a. Reduksi Data 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan pemusatan 

perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data 

kasar yang ada dalam catatan-catatan yang diperoleh dilapangan.  

b. Sajian Data 

Menurut Miles (1992 : 17), sajian data adalah sekumpulan 

informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya 

penarikan kesimpulan dalam pengambil tindakan. 

c. Penarikan Data atau Kesimpulan 

Menurut Miles (1992 : 19) Kesimpulan adalah langkah 

terakhir dari analisa data. Dalam penarikan kesimpulan ini harus 

didasarkan pada reduksi data dan sajian data yang merupakan 

jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

GARIS BESAR SISTEMATIKA SKRIPSI 

Sistematika skripsi terdiri dari tiga bagian yaitu bagian awal skripsi, 

bagian pokok skripsi,dan bagian akhir skripsi. 

Pengumpulan 

Data 
Penyajian 

Data 

Penarikan 
Kesimpulan/ 

Verifikasi 

Reduksi Data 

Gmb. Model Analisa 
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Bagian awal terdiri atas sampul, logo UNNES, halaman judul, 

persetujuan pembimbing, pengesahan kelulusan, pernyataan, motto dan 

persembahan, prakata, sari, daftar isi, dan daftar lampiran. 

Bagian pokok skripsi terdiri atas lima bab yang kemudian tebagi 

beberapa sub-sub sebagai pengelompokan atas bab-bab tersebut. 

Bab I yaitu pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, 

identifikasi dan pembatasan masalah, perumusan masalahan, tujuan 

penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika skripsi. 

Bab II tentang landasan teori penelitian dan kerangka teoritik yang 

berisi tentang pembahasan mengenai , faktor apa saja yang menyebabkan 

terjadinya penyalahgunaan narkoba berdasarkan kasus-kasus yang pernah di 

tangani oleh Polwiltabes Semarang, upaya Polwiltabes Semarang dalam 

menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Semarang dan faktor-faktor 

yang menghambat Powiltabes Semarang dalam usahanya menaggulangi 

penyalahgunaan narkoba di Semarang. 

Bab III tentang metode penelitian menguraikan tentang lokasi, fokus 

penelitian, sumber data penelitian, alat dan teknik pengumpulan data, 

objektifitas dan keabsahan data dan model analisis data.  

Bab IV tentang hasil penelitian dan pembahasan tentang upaya 

Polwiltabes Semarang dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di 

Semarang. 
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Bab V penutup berisi simpulan dan saran yang didasarkan pada 

landasan teori dan hasil penelitian. 

Bagian akhir skripsi, berisi tentang daftar pustaka dan lampiran-

lampiran yang digunakan sebagai acuan dalam menyusun skripsi ini. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Dasar Penelitian 

Penelitian yang berjudul upaya Polwiltabes Semarang dalam 

menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Semarang, merupakan penelitian 

menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut 

Bogdan dan Taylor (Dalam Moleong, 2002 : 3) adalah 

sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 
kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat 
diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut 
secara holistik (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasikan 
individu atau organisasi kedalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu 
memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan 
 
Dalam penelitian ini juga menggunakan metode studi kasus. Tujuan 

penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana upaya Polwiltabes dalam 

menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat khususnya penyalahgunaan 

narkoba di Semarang. 

Obyek penelitian yang dimaksud  diatas agar dapat di peroleh data-data 

yang jelas dan obyek tersebut dapat menjadi sasaran bagi peneliti dalam 

penelitian, sehingga masalah-masalah yang akan diteliti tidak akan meluas. 

 

 

3.2.  Lokasi Penelitian  
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Penetapan lokasi penelitian sangat penting dalam rangka 

mempertanggung jawabkan data yag diperoleh, dengan demikian maka lokasi 

penelitian perlu ditetapkan lebih dahulu. Dalam penelitian ini lokasi yang pilih 

adalah Polwiltabes Semarang. Dengan pertimbangan sebagai berikut : 

1. Polwiltabes Semarang adalah instansi kepolisian yang  mempunyai 

wewenang untuk menjalankan tugasnya di kota Semarang. 

2. Semua kasus-kasus banyak yang berhasil diselesaikan oleh Polwiltabes 

Semarang terutama masalah penyalahgunaan narkoba. 

3.  Polwiltabes Semarang mempunyai arsip dan catatan yang lengkap 

mengenai penyalahgunaan narkoba di Semarang, karena semua kasus dari 

7 Polres yang di bawahi Polwiltabes Semarang akan dicatat dan 

dimasukkan ke dalam arsip Polwiltabes Semarang.  

 

 

3.3. Fokus Penelitian 

Penelitian ini adalah tentang upaya Polwiltabes Semarang dalam 

menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Semarang. Untuk mendapatkan 

jawaban yang sesuai dengan judul dan permasalahan penelitian, maka di 

fokuskan penilitiannya pada : 

a. Faktor–faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan 

narkoba berdasarkan kasus-kasus yang pernah ditangani oleh Polwiltabes 

Semarang. 
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b. Upaya yang dilakukan Polwiltabes Semarang dalam menanggulangi 

penyalahgunaan narkoba di Semarang. 

c. Faktor-faktor yang mendorong dan menghambat Polwiltabes Semarang 

dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Semarang. 

 

 

3.4. Sumber data penelitian  

Penelitian ini mencari data-data dalam bentuk fakta-fakta. Fakta-fakta 

diperoleh dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari tiga sumber yaitu : 

a. Informan 

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan 

informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Jadi seorang 

informan harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian. 

Seorang informan berkewajiban secara suka rela menjadi anggota tim 

penelitian walaupun hanya bersifat informal. Sebagai anggota tim dengan 

kebaikannya dan dengan kesukarelaannya ia dapat memberikan pandangan 

dari segi orang dalam, tentang, nilai- nilai, sikap, bangunan, proses, dan 

kebudayaan yang menjadi latar penelitian setempat (Moleong, 2002 :  90). 

Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah anggota Satuan 

Narkoba Polwiltabes dan anggota Bagmin Polwiltabes Semarang. (Lihat 

lampiran hal. 150) 

b. Responden 

Responden adalah orang-orang yang terlibat langsung daalam 

penelitiaan ini (Rachman, 1999 : 115). Yang menjadi responden dalam 
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penelitian ini adalah para pelaku yang melibatkan diri dalam 

penyalahgunaan Narkoba, di samping dirinya sebagai korban namun juga 

menjadi obyek dari hukum. (Lihat lampiran hal. 151) 

c. Dokumen 

Dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun film (Moleong, 2002 

: 161). Sumber tertulis dapat terbagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, 

sumber arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi (Moleong, 2002 : 113).  

Dalam penelitian ini setiap bahan tertulis berupa data-data yang ada pada 

Polwiltabes Semarang yang berkaitan dengan penelitian ini dan juga 

berasal dari data sekunder berupa : 

1. Bahan Hukum Primer yaitu : 

a. UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara. 

b. UU No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. 

c. UU No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika. 

d. UU No. 23 Tahun 1992 Tentang Bahan Berbahaya. 

e. Bahan-bahan lain yang masih relevan. 

2. Bahan Hukum Sekunder yang berupa : 

a. Hasil karya ilmiah yang ada hubungannya dengan penelitian ini. 

b. Hasil penelitian yang ada sangkut pautnya dengan masalah yang di 

tinjau. 

 

3.5. Teknik Sampling 
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Untuk menentukan sampel dalam penelitiaan ini digunakan teknik 

sampel purposif. Sampel purposif dipilih karena kecenderungan peneliti untuk 

memilih informan yang dianggap mengetahui informasi dan masalahnya secara 

mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang mantap. 

Bahkan di dalam pelaksanaan pengumpulan data pilihan informan dapat 

berkembang sesuai dengan  kebutuhan dan kemantapan peneliti dalam 

memperoleh data (Patton, 1984). Teknik cuplikan ini dengan berbagai 

alasannya ini sering juga dinyatakan sebagai criterion- based selection dari 

pada probability sampling (Goetz dan Le Comte dalam Sutopo, 2002 : 56). 

Dalam penelitian ini informan yang dianggap penting dan mengetahui apa yang 

di inginkan peneliti adalah Kasat Narkoba Polwiltabes dan Bagmin Polwiltabes 

Semarang. 

 

3.6. Alat dan Teknik Pengumpulan Data 

Salah satu unsur yang paling penting dalam suatu penelitian adalah 

pengumpulan data karena unsur ini mempengaruhi langkah-langkah berikutnya 

sampai dengan penarikan simpulan, oleh karena itu, untuk mengumpulkan data 

yang diperlukan maka harus dipakai teknik yang benar untuk memperoleh data 

yang benar. 

Penelitian hukum normatife merupakan penelitian kepustakaan yaitu 

penelitian terhadap data sekunder umum yang dapat diteliti adalah : 

1. Data Arsip 

2. Data Resmi pada instansi 

3. Data yang dipublikasikan 
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Untuk mendapatkan data-data tersebut maka dalam penelitian ini 

menggunakan proses pengumpulan data dengan metode wawancara, observasi,   

dokumentasi dan studi kepustakaan. 

a. Wawancara ( Interview ) 

Metode wawancara merupakan sebuah metode yang sangat 

efektif dalam penelitian kualitatif. Jenis wawancara yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah wawancara yang menetapkan informan sebagai 

sejawat karena dalam penelitian ini dianggap bahwa informasi yang 

diperoleh bergantung kepada informan. Wawancara adalah percakapan 

dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu 

pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang 

diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.  

Maksud mengadakan wawancara, seperti ditegaskan oleh Lincoln 
dan Guba (Dalam Moleong, 2002 : 135) antara lain: 
mengkontruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, 
perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain kebulatan ; 
merekontruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang 
dialami masa lalu ; memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai 
yang telah diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang 
; memverifikasi, mengubah, dan memperluas informasi yang 
diperoleh dari orang lain, baik manusia maupun bukan manusia 
(triangulasi) ; dan memverifikasi, mengubah dan memperluas 
konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan 
anggota. 
 
Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini juga bertujuan 

untuk memperoleh informasi tentang faktor-faktor apa saja yang 
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menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkoba berdasarkan kasus-kasus 

yang pernah ditangani oleh Polwitabes Semarang, informasi mengenai 

upaya yang dilakukan Polwiltabes Semarang dalam menanggulangi 

penyalahgunaan narkoba di Semarang, dan informasi mengenai faktor-

faktor yang mendorong  dan menghambat Polwiltabes Semarang dalam 

menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Semarang.  

b. Observasi  

Dalam hal ini, peneliti mengadakan pengamatan secara langsung 

semua kegiatan ataupun program kerja Polwiltabes Semarang dalam 

melaksanakan upayanya. Metode observasi digunakan untuk mendapatkan 

data hasil pengamatan. Pengamatan bisa dilakukan terhadap suatu benda, 

keadaan, kondisi, situasi, kegiatan, proses, atau penampilan tingkah laku 

seseorang. Observasi itu sendiri sebagai suatu alat pengumpulan data, perlu 

dilakukan secara cermat, jujur, atau objektif, terfokus pada data yang 

relevan, dan mampu membedakan “kategori” dari setiap objek 

pengamatannya (Faisal, 2001 : 135, 137 ). 

Pada penelitian ini objek yang di observasi adalah : 

1. Kegiatan atau pun program kerja Polwiltabes Semarang dalam 

melaksanakan upayanya dalam menanggulangi penyalahgunaan 

narkoba di Semarang. 

2. Para pelaku yang melibatkan diri dalam penyalahgunaan Narkoba di 

samping sebagai korban namun juga menjadi obyek dari hukum. 

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini juga bertujuan 

untuk mendapatkan data-data mengenai faktor-faktor apa saja yang 
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menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkoba berdasarkan kasus-kasus 

yang pernah ditangani oleh Polwitabes Semarang, upaya yang dilakukan 

Polwiltabes Semarang dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di 

Semarang, dan faktor-faktor yang mendorong  dan menghambat 

Polwiltabes Semarang dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di 

Semarang.  

c. Dokumentasi  

Penelitian kualitatif juga menggunakan metode dokumentasi yaitu 

dengan mencari data-data mengenai hal-hal atau variabel berupa cacatan, 

majalah, surat kabar, agenda dan lainnya. 

Ada beberapa alasan mengapa metode dokumetasi digunakan 

dalam penelitian ini yaitu : 

1. Sebagai satu sumber yang stabil, kaya dan mendorong adalah 

dokumen. 

2. Digunakan sebagai bukti untuk suatu pengujian. 

3. Sesuai untuk penelitian kualitatif karena sifatnya ilmiah. 

4. Hasil pengkajian isi membuka kesempatan untuk lebih memperluas 

ilmu pengetahuan terhadap yang diselidiki. 

d.   Studi Kepustakaan 

Suatu cara yang dilakukan dengan mengadakan penelitian dan 

pemahaman terhadap literatur maupun karangan-karangan yang bersifat 

ilmiah yang relevan sebagai penunjang teori dalam penulisan dan 

pembahasan hasil penelitian. 
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3.7. Objektivitas dan Keabsahan Data 

Dalam suatu penelitian, validitas data mempunyai pengaruh yang 

sangat besar dalam menentukan hasil akhir suatu penelitian sehingga untuk 

mendapatkan data yang valid diperlukan suatu teknik untuk memeriksa 

keabsahan suatu data. 

Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi 

sumber, menurut Patton berarti membandingkan dan mengecek balik derajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang 

berbeda dalam metode kualitatif (Moleong, 2002 : 178 ).  

Untuk menggunakan teknik triangulasi dengan sumber dapat ditempuh 

dengan cara-cara sebagai berikut : 

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 

b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa 

yang dikatakannya secara pribadi. 

c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian 

dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu. 

d. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan ( Patton dalam Moleong, 2002 : 178 ).  
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3.8. Model Analisa Data 

Analisis mempunyai kedudukan yang sangat penting, dilihat tujuan 

penelitian. Analisis data menurut pendapat Moleong (2002 : 103), analisis data 

adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori 

dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan dan dapat dirumuskan 

hipotesa kerja seperti yang disarankan oleh data.  

Model analisis data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu model 

analisis interaktif. Dalam model ini berawal pada proses pengumpulan data. 

Pada waktu peneliti berada di lokasi penelitian, peneliti membuat catatan 

lapangan yang berisi segala informasi yang berhubungan dengan penelitian 

dalam hal ini tentang upaya Polwiltabes Semarang dalam menanggulangi 

penyalahgunaan narkoba di Semarang, informasi tersebut berasal dari hasil 

observasi dan wawancara dengan para informan dan responden. 

Berdasarkan pada catatan lapangan tersebut, dipilah-pilah data yang 

sesuai dengan tujuan penelitian dan kemudian menyusun sajian data yang 

berupa cerita sistematis dengan menggunakan alat-alat yang diperlukan sebagai 

dukungan sajian saja. Sajian data ini disusun pada waktu didapatkan unit data 

dan sejumlah unit yang diperlukan, setelah itu di tarik kesimpulan dengan 

verifikasinya berdasarkan semua hal yang terdapat dalam sajian datanya. 

Bila kesimpulannya dirasa kurang mantap karena terdapat kekurangan 

data dalam sajian data, maka dapat digali dalam catatan lapangan. Bila ternyata 

dalam catatan lapangan juga tidak diperoleh data pendukung yang dimaksud, 
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maka kembali kelokasi penelitian untuk melakukan pengumpulan data khusus 

bagi pendalaman dukungan yang diperlukan. 

Tahap-tahap yang dilakukan di lapangan dapat diuraikan sebagai berikut : 

a. Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini dicatat semua data secara obyektif dan apa 

adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan yaitu 

pencarian data yang diperlukan terhadap berbagai jenis data dan beragam 

bentuk data yang ada di lapangan serta dilakukan pencatatan di lapangan. 

b. Reduksi Data 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan pemusatan 

perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar 

yang ada dalam catatan-catatan yang diperoleh di lapangan (Miles, 1992 : 

15-16).  

c. Sajian Data 

Menurut Miles (1992 : 17), sajian data adalah sekumpulan 

informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan 

kesimpulan dalam pengambil tindakan. 

d. Penarikan Data atau Kesimpulan 

Menurut Miles (1992 : 19) Kesimpulan adalah langkah terakhir 

dari analisa data. Dalam penarikan kesimpulan ini harus didasarkan pada 

reduksi data dan sajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang 

diangkat dalam penelitian. 
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3.9. Prosedur Penelitian 

 Dalam penelitian ini, dibagi dalam empat tahap, yaitu tahap sebelum 

ke lapangan, pekerjaan lapangan, analisis data, dan penulisan laporan. Pada 

tahap pertama pra lapangan, dipersiapkan segala macam yang dibutuhkan atau 

diperlukan peneliti sebelum terjun dalam kegiatan penelitian yaitu : 

1. Menyusun rancangan penelitian 

2. Mempertimbangkan secara konseptual-teknis serta logistik terhadap tempat 

yang akan digunakan dalam penelitian. 

3. Membuat surat izin penelitian 

4. Latar penelitian dan dinilai guna serta melihat dan sekaligus mengenal 

unsur-unsur sosial dan keadaan alam pada latar penelitian. 

Pengumpulan 
Data

Reduksi 

Kesimpulan – kesimpulan:  
Penarikan / Verifikasi 

Penyajian 
Data

Miles dan Hubberman, 1992:20 
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5. Menentukan informan yang akan membantu peneliti dengan syarat-syarat 

tertentu (menentukan variabel dan sumber data). 

6. Mempersiapakan perlengkapan penelitian (menentukan dan menyusun 

instrument). 

7. Dalam penelitian, peneliti harus bertindak sesuai dengan etika terutama 

berkaitan dengan tata cara peneliti berhubungan dengan masyarakat dan 

harus menghormati seluruh nilai yang ada dalam masyarakat. 

 Pada tahap kedua yaitu pekerjaan lapangan, bersungguh-sungguh 

dengan kemapuan yaang dimiliki dan  berusaha untuk memahami latar 

penelitian. Dengan segala daya, usaha serta tenaga yang dimiliki dipersiapkan 

benar-benar dalam menghadapi lapangan penelitian. 

 Tahap ketiga yaitu analisis data, setelah semua data yang diperoleh di 

lapangan terkumpul maka data akan direduksi serta menyajikan data,  setelah 

itu dilakukan verifikasi data. Peneliti berusaha untuk mencari pola hubungan 

serta hal-hal yang sering timbul. Setelah tahap analisis data selesai dan telah 

diperoleh kesimpulan, penulis masuk pada tahap keempat yaitu penulisan 

laporan. Dalam penulisan laporan penelitian harus sesuai dengan hasil yang 

diperoleh di lapangan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

4. 1. Hasil Penelitian 

4. 1. 1. Deskripsi Mengenai Polwiltabes Semarang 

Dari hasil penelitian diketahui Polwiltabes Semarang semula yang 

berstatus sebagai Poltabes yakni Kepolisian Kota Besar dengan wilayah 

kerja seluruh Kota Semarang. Berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol: 

Kep / 59 / 2003, tanggal 24 Oktober 2003 terjadi peningkatan status 

dari Poltabes menjadi Polwiltabes, dengan perubahan tersebut maka 

tugas Polwiltabes semakin bertambah seiring dengan semakin luasnya 

wilayah pantauan. Polwiltabes Semarang membawahi tujuh Polres 

(Kepolisian Resort) antara lain : Polresta Semarang Barat, Polresta 

Semarang Selatan, Polresta Semarang Timur, Polresta Semarang, Polres 

Salatiga, Polres Demak dan Polres Kendal. Konsekuensi lain, tugas 

Polwiltabes yang semula bersifat operasional (pelaksana) kini lebih 

bersifat koordinator (pemantau dan pengawas Kepolisian Resort yang 

ada dibawahnya). Keputusan Kapolri tersebut mulai berlaku tanggal 10 

Januari 2004. 

Polwiltabes Semarang bertempat di Jl. Dr. Sutomo No. 19 

Semarang. Polwiltabes Semarang merenovasi bangunan yang lama 
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menjadi bangunan yang baru, karena bangunan yang lama dinilai tidak 

memadai untuk Polwiltabes yang memiliki tugas yang sangat kompleks 

mengurusi seluruh wilayah Kota Semarang ditambah dengan Salatiga, 

Demak dan Kendal. (Lihat lampiran hal. 152) 

Batas-batas Polwiltabes Semarang meliputi : 

Selatan : Boyolali 

Barat     : Batang 

Timur   : Kudus 

Utara    : Laut Jawa 

Komposisi Kawasan Polwiltabes Semarang terdiri dari : 

1. Mobilitas Sosial 

 Kawasan perkotaan dalam lingkup Polwiltabes Semarang 

1) Polresta Semarang Barat 

2) Polresta Semarang Timur 

3) Polresta Semarang Selatan 

4) Polresta Semarang 

5) Polres Salatiga 

6) Polres Demak 

7) Polres Kendal 

2. Struktur Tanah 

1) Hutan 

2) Persawahan 
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3) Perkebunan 

3. Bentuk Medan 

1) Pesisir / Pantai : Kawasan Utara 

2) Perbukitan        : Kawasan Selatan (Ungaran dan Salatiga) 

3) Dataran Rendah : Kawasan Timur (Semarang Timur, Demak dan 

Kendal) 

 Jumlah personil Polwiltabes Semarang secara keseluruhan sebanyak 

4.657 orang yang menempati bagian-bagian sebagai berikut : 

1. Bagian Operasional bertugas sebagai pelaksana, perancang serta 

penggerak segala bentuk kegiatan Polwiltabes Semarang. 

2. Bagian Administrasi bertindak sebagai pengurus seluruh urusan 

administrasi Polwiltabes Semarang. 

3. Bagian Binamitra berfungsi untuk memberikan bimbingan 

masyarakat serta pembinaan kemitraan atau kerjasama (kerma) 

dengan sektor lain yang meliputi, keamanan, ketentraman dan 

lain-lain. 

 

4. 1. 2. Struktur Organisasi Polwiltabes Semarang 

Susunan organisasi Polwiltabes Semarang terdiri dari Kapolwiltabes 

dan Wakapolwiltabes yang membawahi Bagian Oprasional Polwiltabes, 

Bagian Binamitra Polwiltabes, Bagian Administrasi Polwiltabes, 

Urusan Telematika Polwiltabes, Unit P3D Polwiltabes, Urusan Dokter 
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Kesehatan Polwiltabes, Tata Usaha dan Urusan Dalam Polwiltabes, 

SPK Polwiltabes, Satuan Intelkam Polwiltabes, Satuan Reskim 

Polwiltabes, Satuan Narkoba Polwiltabes, Satuan Samapta Polwiltabes, 

Satuan Pengamanan Obyek Vital Polwiltabes, Satuan Lalu Lintas 

Polwiltabes dan juga membawahi tujuh (7) polres sebagai berikut : 

a.  Polresta Semarang Barat 

b. Polresta Semarang Selatan 

c.  Polresta Semarang Timur 

d. Polresta Semarang 

e.  Polres Salatiga 

f.  Polres Demak 

g. Polres Kendal 
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Bagan 04. 

Struktur Organisasi Polwiltabes Semarang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber:  Bagian Administrasi Polwiltabes Semarang Tahun 2005 

 

 

SAT INTELKAM 

AKBP. Drs. Joni 
Siahaan, M.Si. 

SAT RESKRIM 

AKBP. Drs. Wagisan, 
S.H, M.H 

SAT NARKOBA 

AKBP. Drs. Achmad 
Yudi S, SH, M.H

SAT SAMAPTA 

AKBP. Drs. Bambang 
Suminto, S.H,

SAT PAM “OBVIT” 

AKBP. Drs. Edi 
Kusnowo

SAT LANTAS 

AKBP. Drs. Imam 
Basuki 

KAPOLWILTABES 
Kombes Pol. Drs. Suhartono, M.M. 

 
WAKAPOLWILTABES 

AKBP. Drs. Amrin Remico, MM.

BAG OPS 
AKBP. Tetra Mega Yanto Putra 

BAG BINAMITRA 

AKBP. Sri Mulyati, SE 

BAG MIN 

AKBP. Maryadi S 

UR TELEMATIKA 

AKP. Budi Irawan 

UNIT P3D 

IPTU. Haril Sutardjo 

UR DOKKES 

AKP. dr. Ratna Relawati 

TAUD 

Estri Sayekti 

KA SPK I 

IPDA. H. Nurwadi, 
S.H.

KA SPK III 

IPDA. Sugeng 
Supriyadi

KA SPK II 

IPDA. Anjar Purwoko 

KAPOLRES SEMARANG 

AKBP. Drs. Agus Sukamso, M.Si. 

KAPOLRES SMG TIMUR 

AKBP. Drs. Djuharta, M.Si. 

KAPOLRES SMG SELATAN 

AKBP. Drs. Hari Narwanto 

KAPOLRES SMG BARAT 

AKBP. Drs. Din Irhastini 

KAPOLRES DEMAK 

AKBP. Drs. Her Aris Sumarman, MM. 

KAPOLRES KENDAL 

AKBP. Drs. Syukrani 

KAPOLRES SALATIGA 

AKBP. Drs. Widiyatno, MM. 
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4. 1. 3. Diskripsi Mengenai Satuan Narkoba 

Satuan Narkoba Polwiltabes Semarang merupakan jajaran tim 

yang bertugas membongkar dan menangani jaringan peredaran gelap 

Narkotika, Psikotropika, dan Obat-obat Berbahaya (Narkoba). 

Satuan Narkoba Polwiltabes Semarang sudah berdiri sendiri dan 

lepas dari Serse pada awal Januari 2004. Dengan lepasnya Satuan 

Narkoba dari Serse, maka tugas Satuan Narkoba di Polwitabes 

Semarang semakin banyak dan masih membutuhkan tambahan personil 

dan keahlian bagi personil Satuan Narkoba Polwiltabes Semarang 

dalam mengungkap kasus penyalahgunaan narkoba.  

Tugas Pokok  Satuan Narkoba Polwiltabes Semarang dalam 

menangani penyalahgunaan narkoba antara lain : 

1. Menyelenggarakan atau membina fungsi penyelidikan dan 

penyidikan tindak pidana narkoba. 

2. Penyuluhan dan pembinaan dalam rangka pencegahan dan 

rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba. 

Satuan Narkoba Polwiltabes Semarang dipimpin oleh AKBP. Drs. 

Achmad Yudi Suwarso, S.H, M.H dengan personil yang tertera pada 

tabel  01 dibawah ini : 

 

 

 



 69

Tabel 01 

DAFTAR NAMA PERSONIL SAT NARKOBA 
POLWILTABES SEMARANG 

      
NO NAMA PANGKAT NRP/NIP JABATAN 
1 2 3 4 5 
1 DRS. ACHMAD YUDI S, S.H, M.H AKBP 65050851 KASAT NARKOBA 
2 WASIDI AKP 55030012 KA URBIN OPS 
3 PURBADI AKP 590608009 KANIT. I 
4 PUJO IRIANTO AKP 62030198 KANIT. II 
5 INDRATININGSIH AKP 62020427 KANIT. III 
6 SULISTYOWATI AKP 62010483 KANIT BINLUH 
        
7 EDY PURWANTO AIPTU 63110513 PEMERIKSA 
8 SUGIHARTONO AIPDA 54080303 PEMERIKSA 
9 SUDIHARTONO AIPDA 55120582 PEMERIKSA 
10 YC. MUDJIHARTO AIPDA 57090213 PEMERIKSA 
11 BAKRUN BRIPKA 55070517 PEMERIKSA 
        
12 BAMBANG PRAMUJI AIPTU 64040535 ANGGOTA UNIT I 
13 UNTUNG IRIANTO AIPDA 62020856 ANGGOTA UNIT I 
14 DWI IMAM. S AIPDA 66080160 ANGGOTA UNIT I 
15 N. UMBAR SUDJATI BRIPKA 68110122 ANGGOTA UNIT I 
16 KHOLID MAWARDI BRIGADIR 77060021 ANGGOTA UNIT I 
17 AGUNG TRIWIBOWO BRIGADIR 72120051 ANGGOTA UNIT I 
        
18 A. BUDIONO  AIPDA 65040517 ANGGOTA UNIT II 
19 MAT JUNAIDI BRIGADIR 73050532 ANGGOTA UNIT II 
20 HERI SUTANTO BRIGADIR 75060140 ANGGOTA UNIT II 
21 YOLA GIANTO. M BRIGADIR 70060200 ANGGOTA UNIT II 
22 SIGIT SUTRIYONO BRIPTU 77110272 ANGGOTA UNIT II 
23 MARAH HALIM. M BRIPTU 80040845 ANGGOTA UNIT II 
24 ADHI PRASETYAWAN BRIPDA 82070220 ANGGOTA UNIT II 
        
25 HENNY SAMIYANTO BRIGADIR 58110016 ANGGOTA UNIT III 
26 ARI WIBOWO BRIGADIR 75120390 ANGGOTA UNIT III 
27 FAJAR SATMOKO BRIGADIR 65060015 ANGGOTA UNIT III 
28 EDI SURYO SUHARYANTO BRIPDA 79091155 ANGGOTA UNIT III 
        
29 ENDI SUWAJI AIPDA 55080624 ANGGOTA BINLUH 
30 SUGIYANTO, SH BRIGADIR 58050351 ANGGOTA BINLUH 
31 SUPRIYANTO BRIGADIR 70040356 ANGGOTA BINLUH 
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32 ABDUL SOMAD BRIPTU 78020353 ANGGOTA BINLUH 
33 ANJAR KUSWOTO BRIPTU 81050032 ANGGOTA BINLUH 
        
34 MARIA WIDOWATI, SH BRIPKA 69090067 UR TAHTI 
35 DWI ENDANG MUGI R BRIGADIR 63010333 UR MIN 
36 RATNA PUSPA JATI PENGDA 30245475 UR MIN 

 

Sumber : Satuan Narkoba Polwiltabes Semarang Tahun 2005 

 

4. 1. 4. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Penyalahgunaan 

Narkoba Berdasarkan Kasus-kasus Yang Pernah Ditangani 

Polwiltabes Semarang 

Bahwa penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan obat-obat 

berbahaya pada umumnya dikarenakan zat-zat tersebut menjanjikan 

sesuatu yang memberi rasa kenikmatan, kenyamanan, kesenangan dan 

ketenangan, walaupun hal itu sebenarnya dirasakan secara semu. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu personel Satuan 

Narkoba Polwiltabes Semarang yang bernama AKP Sulistyowati pada 

tanggal 14 April 2005, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya 

penyalahgunaan Narkoba yaitu : 

1. Faktor Rasa Ingin Tahu atau Motif Ingin Tahu 

Rasa ingin tahu adalah kebutuhan setiap orang, terutama bagi 

generasi muda dimana salah satu sifatnya adalah ingin mencoba hal-

hal yang baru. Demikian juga dengan faktor penyebab 

penyalahgunaan narkoba sebagian besar diawali dengan rasa ingin 
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tahu terhadap narkoba yang oleh mereka dianggap sebagai sesuatu 

yang baru dan kemudian mencobanya, akibat ingin tahu itulah 

akhirnya menjadi pemakai tetap yang kemudian pemakai yang 

tergantung. Kasus tersebut dialami oleh tersangka : 

a. Tersangka “ERT”, ia tidak bekerja atau tuna karya dan 

bertempat tinggal di Magelang. Atas pengakuannya, 

tersangka “ERT” pada awalnya mengkonsumsi Psikotropika 

jenis sabu-sabu karena rasa keingintahuannya tehadap 

barang haram itu yang begitu besar, sehingga hal inilah yang 

mendorong tersangka “ERT” untuk mengkonsumsi sabu-

sabu. 

Sumber : Berdasarkan hasil wawancara dengan tersangka 

“ERT”, pada tanggal 27 April 2005. 

b. Tersangka “IWS”, ia seorang wiraswasta dan bertempat di 

Semarang. Atas pengakuannya, tersangka “IWS” pada 

awalnya mengkonsumsi Psikotropika jenis ecstacy karena di 

dalam dirinya mempunyai rasa ingin tahu yang besar, 

sehingga hal inilah yang mendorong tersangka “IWS” 

mengkonsumsi atau menggunakan dan bahkan mengedarkan 

ecstacy.   

Sumber : Berdasarkan hasil wawancara dengan tersangka 

“IWS”, pada tanggal 23 Maret 2005. 
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c. Tersangka “EY”, wanita muda ini adalah seorang 

wiraswasta yang membuka konter HP dan bertempat tinggal 

di Semarang. Atas pengakuannya, tersangka “EY” pada 

awalnya mengkonsumsi atau menggunakan Psikotropika 

jenis ecstacy dan sabu-sabu karena rasa keingintahuannya 

yang begitu besar terhadap barang haram tersebut, sehingga 

hal inilah yang mendorong tersangka “EY” mengkonsumsi 

atau menggunakan dan bahkan sampai mengedarkan ecstacy 

dan sabu-sabu. 

Sumber : Berdasarkan hasil wawancara dengan tersangka 

“EY”, pada tanggal 27 April 2005. 

2. Faktor Pergaulan atau Faktor Teman Sebaya 

Para pemakai Narkoba yang mengalami ketergantungan 

Narkoba karena pengaruh dari teman, terjadi akibat lingkungan 

pergaulannya yang kurang sehat, dimana banyak teman sepergaulan 

yang mengkonsumsi Narkoba dan agar tidak diasingkan dari 

lingkungan pergaulannya ia mulai terpengaruh untuk 

mengkonsumsi Narkoba, misalnya : sesama teman sepermainan, 

teman sekolah, teman kuliah, teman bekerja ataupun teman bisnis. 

Kasus tersebut dialami oleh tersangka : 

a. Tersangka “JO”, ia adalah seorang mahasiswa perguruan 

tinggi swasta Semarang “DN” Fakultas Manajemen 

Informatika semester 10 yang bertempat tinggal di Kudus. Ia 
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mengkonsumsi Psikotropika jenis sabu-sabu, karena teman-

temannya di lingkungan kos Semarang mengkonsumsi sabu-

sabu. Sehingga hal inilah yang mendorong tersangka “JO” 

ikut-ikutan mengkonsumsi sabu-sabu. 

Sumber : Berdasarkan hasil wawancara dengan tersangka 

“JO”, pada tanggal 15 Maret 2005. 

b. Tersangka “ISA”, yang status atau profesinya sebagai 

pegawai swasta dan bertempat tinggal di Semarang. Atas 

pengakuan tersangka “ISA”, ia mengkonsumsi Psikotropika 

jenis ecstacy dan sabu-sabu, karena teman-teman di 

lingkungan tempat ia bekerja mengkonsumsi ecstacy dan 

sabu-sabu. Sehingga tersangka “ISA” juga ikut-ikutan 

mengkonsumsi ecstacy dan sabu-sabu. 

Sumber : Berdasarkan hasil wawancara dengan tersangka 

“ISA”, pada tanggal 23 Maret 2005. 

c. Tersangka “SU”, yang status atau profesinya sebagai tukang 

parkir dan bertempat tinggal di Semarang. Ia mengkonsumsi 

Psikotropika jenis sabu-sabu karena pengaruh teman-

temanya di lingkungan tempat ia bekerja. Tersangka “SU” 

mengkonsumsi sabu-sabu pada saat tempat parkir dalam 

keadaan sepi, sehingga keadaan ini mendorong tersangka 

“SU” dan teman-temannya untuk mengkonsumsi sabu-sabu. 

Sumber : Berdasarkan hasil wawancara dengan tersangka 

“SU”, Pada tanggal 23 Maret 2005. 
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3. Faktor Frustasi Karena Tekanan Ekonomi 

Para pemakai Narkoba pada kasus ini menyalahgunakan 

Narkoba dengan alasan untuk memecahkan persoalan-persoalan 

psikologis dalam dirinya, misalnya, frustasi karena tekanan 

ekonomi. Ia beranggapan dengan memakai Narkoba maka ia dapat 

bebas dari persoalan-persoalan berat yang ia hadapi. Secara 

kimiawi, pengaruh Narkoba mampu menurunkan tingkat kesadaran 

para pemakai dan membuatnya lupa pada semua persoalan yang ia 

hadapi, akan tetapi sifatnya hanya sementara karena sebetulnya 

persoalan itu belum terpecahkan. Selain itu, ia juga beranggapan 

bahwa menjual dan mengedarkan Narkoba dapat mendatangkan 

keuntungan yang sangat berlipat, sayangnya ia tidak berfikir 

mengenai akibat dari perbuatannya itu adalah salah satu bentuk 

tindak pidana. Hal ini dialami oleh : 

a. Tersangka “BS”, ia tidak bekerja atau tuna karya yang 

bertempat tinggal di Semarang. Atas pengakuannya, 

tersangka “BS” mengedarkan dan menggunakan 

Psikotropika jenis sabu-sabu dan ecstacy karena tergiur 

hasilnya yang besar. Harapannya adalah dari keuntungan 

yang ia dapatkan dari mengedarkan sabu-sabu dan ecstacy 

bisa untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya karena 

tersangka “BS” tidak bekerja. Tersangka “BS” sudah kali 

keduanya terlibat kasus penyalahgunaan Narkoba, kasus 
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yang pertama pada tahun 1998 dan kasus kedua pada tahun 

2005. 

Sumber : Berdasarkan hasil wawancara dengan tersangka 

“BS”, pada tanggal 14 Maret 2005. 

b. Tersangka “ATH”, ia bekerja sebagai cleaning service 

diskotik dan bertempat tinggal di Semarang. Atas 

pengakuannya, tersangka “ATH” mengedarkan Psikotropika 

jenis ecstacy karena tergiur dengan hasilnya yang besar dan 

untuk menambah penghasilannya. Tersangka “ATH” merasa 

kurang dengan penghasilan yang didapat dari tempat ia 

bekerja sebagai cleaning service diskotik. Hal inilah yang 

mendorong tersangka “ATH” untuk mengedarkan ecstacy, 

harapannya adalah keuntungan yang ia dapat dari 

mengedarkan ecstacy sebagai tambahan dari penghasilannya 

dan bisa digunakan untuk mencukupi kebutuhannya. 

Sumber : Berdasarkan hasil wawancara dengan tersangka 

“ATH”, pada tanggal 27 April 2005. 

c. Tersangka “UB”, ia tidak bekerja atau tuna karya dan 

bertempat tinggal di Surabaya. Atas pengakuannya, 

tersangka “UB” mengedarkan Psikotropika jenis sabu-sabu 

di Kota Semarang karena tergiur dengan hasilnya yang 

besar, karena tersangka “UB” tidak bekerja. Ia beranggapan 

bahwa mengedarkan sabu-sabu itu sebagai suatu pekerjaan 

dan ia tidak berfikir mengenai akibat dari perbuatannya itu 
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adalah salah satu bentuk tindak pidana. Harapannya adalah 

keuntungan yang ia dapat dari mengedarkan sabu-sabu bisa 

untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya. 

Sumber : Berdasarkan hasil wawancara dengan tersangka 

“UB”, pada tanggal 4 Mei 2005. 

 Jadi berdasarkan hasil wawancara dengan informan dan 

sembilan responden penyalahgunaan narkoba bahwa faktor-faktor 

yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkoba berdasarkan 

kasus yang pernah ditangani Polwiltabes Semarang adalah : faktor 

rasa ingin tahu atau motif ingin tahu, faktor pergaulan atau faktor 

teman sebaya dan faktor frustasi karena tekanan ekonomi. 

 

4.1.5. Upaya Yang Dilakukan Polwiltabes Semarang dalam 

Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba di Semarang 

Strategi penaggulangan penyalahgunan narkoba yang dilakukan 

Polwiltabes Semarang melalui cara sebagai berikut : 

1.  Upaya Pencegahan 

 a. Pre- empetif 

Dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika,     

psikotropika dan obat-obat berbahaya di Kota Semarang, 

Polwiltabes Semarang mengadakan upaya pre-empetif. Upaya 

pre-empetif yang dilakukan adalah berupa kegiatan-kegiatan 

edukatif dengan sasaran mempengaruhi faktor-faktor penyebab 
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yang disebut faktor korelatif kriminogen (fkk) sehingga tercipta 

suatu kesadaran, kewaspadaan, daya tangkal dan terciptanya 

kondisi perilaku atau norma hidup bebas narkoba termasuk 

kewaspadaan instansi terkait dan seluruh lapisan masyarakat. 

Polwiltabes Semarang dalam upaya pre-empetif ini mengadakan 

kegiatan sebagai berikut : 

1. Mengadakan penyuluhan dan pembinaan yang dilakukan 

oleh    Satuan Narkoba bekerjasama dengan Bagian 

Binamitra Polwiltabes Semarang dengan sasaran adalah 

masyarakat kota Semarang yaitu pelajar SMP, SMA, 

Mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi Negeri atau 

Swasta, di samping itu juga melakukan penyuluhan ditingkat 

Ibu-ibu PKK, Dharma Wanita dan mengadakan tanya jawab 

dengan masyarakat melalui media radio, sehingga 

masyarakat bisa ikut berpartisipasi. (Lihat lampiran hal 153) 

Sumber : Berdasarkan hasil wawancara dengan AKP 

Sulistyowati,  pada tanggal 14 April 2005. 

Beberapa contoh upaya pencegahan yang dilakukan oleh Satuan 

Narkoba dan bekerjasama dengan Bagian Binamitra Polwiltabes 

Semarang seperti yang tertera pada Tabel 02 di bawah ini. 
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Tabel 02 

Pembinaan dan Penyuluhan oleh Satuan Narkoba dan Bagian Binamitra 

Polwiltabes Semarang 

No. Tanggal dan Tempat Instansi Peserta Materi Keterangan 
1 2 3 4 5 6 
1. 
 
 
 
 
 

2. 
 
 
 

 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 

19 Januari 2005 
Ds. Sumberejo Kec. 
Kaliwungu Kab. 
Kendal 
 
 
21 Februari 2005 
- SLTPN 2 Semarang 
- SLTPN 4 Semarang 
 
 
23 Maret 2005 
Radio Rasika FM 
Ungaran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 April 2005 
- di Jl. Gebangsari 

Genuk 
 
- di Jl. Bangetayu 

Raya Semarang 
 
- di Jl. Tirtoyoso 6 

Semarang 

 
Pemuda dan remaja 
Ds. Sumberejo Kec. 
Kaliwungu Kab. 
Kendal 
 
 
- SLTPN 2 Semarang 
- SLTPN 4 Semarang 
 
 
 
Radio Rasika FM 
Ungaran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- SMAN 10 Semarang 
 
 
- MAN 2 Semarang 
 
 
- SD Tirtoyoso 1 

Semarang 

 
40 orang 

 
 
 
 
 

400 siswa 
300 siswa 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  100 siswa 
 
 
-  100 siswa 
 
 
-  100 siswa 

 
Penyalahgunaan 
Narkoba di 
kalangan 
generasi muda 
 
 
Narkoba dan 
perkelahian antar 
pelajar 
 
 
Narkoba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Narkoba dan 
perkelahian 
antar pelajar 

- Narkoba dan 
perkelahian 
antar pelajar 

- Narkoba  

 
Resort Kendal 
 
 
 
 
 
Polres Semarang 
Timur 
 
 
 
Dialog Interaktif 
dengan 
pendengar Radio 
Rasika FM 
Ungaran 
Penceramah dari 
Polwiltabes 
Semarang, oleh: 
- AKP 

Sulistyowati 
didampingi 

- AKP Herwana 
H.H, SS 

 
 
Polres Semarang 
Timur 

Sumber:  Satuan Narkoba Polwiltabes Semarang Tahun 2005 

2. Kegiatan pemberian brosur yang dilakukan pada saat kegiatan 

penyuluhan dan pembinaan Narkoba itu dilaksanakan. (Lihat 

lampiran halaman 146 - 149) 

Sumber : Berdasarkan hasil wawancara dengan AKP Sulistyowati, 

pada tanggal 27 April 2005. 
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3. Pemasangan spanduk yang berisi ajakan untuk menghindari 

narkoba, spanduk itu dipasang di tempat-tempat yang strategis 

dan yang mudah dilihat oleh masyarakat. Pemasangan spanduk 

yang dilakukan oleh Satuan Narkoba Polwiltabes Semarang 

dipasang setiap memperingati “Hari Internasional Melawan 

Penyalahgunaan Narkoba” dan bekerjasama dengan pihak 

sponsor. 

Sumber : Berdasarkan hasil wawancara denagan AKP 

Sulistyowati, pada tanggal 27 April 2005. 

 b. Preventif 

Polwiltabes Semarang selain mengadakan upaya pre-empetif 

dalam mencegah terjadinya penyalahgunan narkoba juga 

mengadakan upaya preventif. Upaya ini dilakukan untuk 

mencegah terjadinya kejahatan narkoba melalui pengadilan dan 

pengawasan jalur-jalur peredaran gelap dengan tujuan agar police 

hazard (ph) tidak berkembang menjadi ancaman faktual (af) 

antara lain dengan tindakan : 

1. Mengadakan pengawasan di tempat-tempat yang dianggap 

rawan terjadinya penyalahgunaan narkoba, misalnya : di 

tempat-tempat hiburan (Kafe : Kafe Sapas, Teh Poci dll, 

Diskotik : SPD, Astro, Star Quen dll), hotel yang ada kafenya 

dan tempat untuk berkaraoke, panti-panti pijat, Simpang Lima 

(pada waktu malam hari), Tanjung Mas (pagi-pagi sekitar 
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pukul 3 sampai 5), terminal, pasar dan tidak menutup 

kemungkinan di pemukiman yang dianggap aman untuk 

melakukan penyalahgunaan narkoba. 

2. Melakukan operasi-operasi kepolisian dengan cara 

berpatroli, razia di tempat-tempat yang dianggap rawan 

terjadinya penyalahgunaan Narkoba. Polwiltabes Semarang 

mengadakan operasi-operasi baik yang bersifat rutin maupun 

yang bersifat operasi mendadak. Operasi rutin dilaksanakan 

setiap hari yaitu melalui pengawasan atau pengamatan di 

tempat-tempat yang rawan terjadiya penyalahgunaan Narkoba. 

Macam-macam operasinya antara lain : 

a. Operasi Antik yang berasal dari Markas Besar Polri, 

dengan sasaran penyalahgunan narkoba 

b. Operasi Pekat (Penyakit Masyarakat) 

c. Operasi Nila 

d. Operasi Ketupat diadakan menjelang Hari Raya Idul Fitri 

e. Operasi Lilin diadakan menjelang Hari Raya Natal dan 

Tahun Baru 

Sumber : Berdasarakan hasil wawancara dengan AKP 

Sulistyowati, AIPTU Edy Purwanto, dan BRIPKA 

Bakrun, pada tanggal 27 April 2005. 

2. Upaya Penanggulangan 

a.  Upaya Represif 
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Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi terjadinya 

penyalahgunaan narkoba di Kota Semarang yaitu dengan 

mengadakan penindakan secara tegas dengan melakukan 

penangkapan pelaku penyalahgunan narkoba. Penindakan secara 

tegas diambil setelah melalui penyidikan, penuntutan dan 

memeriksa di sidang pengadilan. Satuan yang mempunyai 

wewenang untuk menindak adalah Satuan Narkoba Polwiltabes 

Semarang. Sebagai upaya penindakan tegas yang dilakukan 

Polwiltabes Semarang dalam menangani tindak pidana 

penyalahgunaan Narkoba, polisi mendapat bantuan informasi dari 

masyarakat yang tidak mau disebutkan indentitasnya, 

menerangkan bahwa di rumah kost yang berada di Jalan 

Poncowolo Timur II No. 309 Pindrikan Lor Semarang, sering 

dipergunakan untuk kumpul-kumpul anak muda dan diperkirakan 

menggunakan narkoba. Kemudian atas informasi dari masyarakat 

tersebut, anggota polisi yang biasa disebut SI (Sumber Informasi / 

Satuan Intel) melakukan penyelidikan, maka pada hari Selasa 

tanggal 11 Januari 2005 sekitar pukul 14.00 WIB, melakukan 

penangkapan terhadap tersangka yang berinisial “JO” yang masih 

berstatus sebagai mahasiswa di Perguruan Tinggi Swasta “DN” 

Semarang. Tersangka pada saat ditangkap sedang menggunakan 

psikotropika jenis sabu-sabu, dan ditemukan barang bukti lainnya 

yang berhasil disita dari tangan tersangka berupa : 1(satu) kantong 

plastik kecil berisi kristal warna putih diduga sabu-sabu, 1 (satu) 
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buah botol Aqua, 2 (dua) batang pipa kaca, 1(satu) buah korek api 

gas. Pada saat ditangkap tersangka masih berada di lantai kamar 

tidurnya berikut barang-barang yang berhasil disita, karena 

sebagian barang yang berupa sabu-sabu tersebut sedang 

dipergunakan oleh tersangka, selanjutnya tersangka dan barang 

bukti dibawa ke kantor Polwiltabes Semarang guna pengusutan 

lebih lanjut. 

Sumber : Berdasarkan hasil wawancara dengan BRIPKA 

Bakrun, pada tanggal 27 April 2005.  

b. Treathment dan Rehabilitasi 

Treathment dan rehabilitasi merupakan upaya penanggulangan 

penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh pihak Departemen 

Sosial, Departemen Kesehatan dan instansi swasta lainnya dan 

bekerjasama dengan pihak Polri. Treathment merupakan tempat 

untuk perawatan atau pengobatan pasien, di Semarang kegiatan 

perawatan ketergantungan narkoba berada di Rumah Sakit Jiwa 

Amino Gondohutomo di Pedurungan Semarang. 

 Sedangkan yang dimaksud dengan rehabilitasi di sini adalah 

sebagai tempat penampungan untuk memulihkan kembali orang-

orang yang terlibat kasus penyalahgunaan narkoba maupun 

kenakalan remaja. Di tempat rehabilitasi akan diberikan 

pendidikan (agama, moral dan olah raga) serta diberikan bekal 

ketrampilan-ketrampilan yang berguna untuk mendorong dan 

memulihkan kembali mental orang-orang yang terlibat dalam 

kasus penyalahgunaan narkoba dan kenakalan remaja agar 
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menjadi baik  dan supaya mereka bisa kembali hidup normal di 

dalam masyarakat. Di Semarang tempat untuk merehabilitasi 

orang-orang yang terlibat  kasus penyalahgunaan narkoba dan 

kenakalan remaja adalah Panti Pamardi Putra Mandiri (P3 

Mandiri), Panti Rehab Rumah Damai dari Yayasan Kristen, 

Pondok Pesantren Terapi dan Rehabilitasi Korban NAPZA KH. 

A. Dahlan  yang didirikan oleh Pengurus Wilayah 

Muhammadiyah Jateng dll. 

Sumber : Berdasarkan hasil wawancara dengan AKP Sulistyowati, 

pada tanggal 27 April dan 23 Agustus 2005. 

Dari jumlah pelaku penyalahgunan Narkoba pada tahun 2005 

yang sejumlah 35 kasus, maka untuk memudahkan dalam 

pemahaman lihat pada Tabel 03 di bawah ini : 

Tabel 03 

Daftar Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2005 

No. Nama Inisial Umur Pekerjaan Jenis Golongan 

1. JO 25 Mahasiswa Psikotropika Pengguna 

2. Ny. War 44 PNS Kesehatan - 

3. BS 40 Tuna Karya Psikotropika Pengedar 

4. IWA 24 Wiraswasta Psikotropika Pengedar 

5. ERT 25 Tuna Karya Psikotropika Pengguna 

6. ISA  21 Swasta Psikotropika Pengguna 

7. AW 28 Swasta Psikotropika Pengedar 

8. EY 20 Wiraswasta Psikotropika Pengedar 

9. ATH 25 Swasta Psikotropika Pengedar 

10. CG  32 Wiraswasta Psikotropika Pengedar 

11. MIS  35 Buruh Psikotropika Pengedar 
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12. SU 31 Swasta Psikotropika Pengedar 

13. UB 46 Tuna Karya Psikotropika Pengedar 

14. RH 23 Mahasiswa Psikotropika Pengguna 

15. LI 27 Wiraswasta Psikotropika Pengedar 

16. CHS 23 Mahasiswa Narkotika Pengguna 

17. TR 23 Swasta Narkotika Pengguna 

18. RO 21 Swasta Narkotika Pengguna 

19. WID 45 Wiraswasta Narkotika Pengedar 

20. TD 18 Mahasiswa Psikotropika Pengguna 

21. WN 24 Buruh Psikotropika Pengedar 

22. SH 38 Buruh Narkotika Pengedar 

23. NA 42 Tuna Karya Psikotropika Pengedar 

24. RA 27 Buruh Narkotika Pengguna 

25. VE 22 Tuna Karya Psikotropika Pengguna 

26. IN 29 Tuna Karya Psikotropika Pengguna 

27. GA 21 Swasta Psikotropika Pengguna 

28. FI 40 Tuna Karya Psikotropika Pengedar 

29. RE 25 Tuna Karya Psikotropika Pengedar 

30. UGI 20 Tuna Karya Psikotropika Pengguna 

31. PU 35 Wiraswasta Narkotika Pengguna 

32. PI 21 Wiraswasta Psikotropika Pengguna 

33. ID 28 Tuna Karya Psikotropika Pengguna 

34. AN 23 Wiraswasta Psikotropika Pengedar 

35. NOV 26 Swasta Psikotropika Pengguna 

 
Sumber: Satuan Narkoba Polwiltabes Semarang Tahun 2005 (Lihat lampiran hal. 152) 

 Dari data yang diperoleh peneliti sebagian besar pelaku penyalahgunaan 

Narkoba Tahun 2005 tidak berprofesi atau tuna karya. Jenis Narkoba yang sering 

ditangani oleh Polwiltabes Semarang pada Tahun 2005 adalah : 

a. Ecstacy c.  Canabis / Ganja (Lihat Lampiran hal. 153) 

b. Sabu-sabu 

Sumber: Berdasarkan hasil wawancara dengan AKP Sulistyowati, pada tanggal 14 

April 2005 dan 23 Agustus 2005. 
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4. 1. 6. Faktor-faktor Yang Mendorong dan Menghambat Polwiltabes 

Semarang Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba 

a.  Faktor-faktor yang mendorong 

Faktor yang mendorong Polwiltabes Semarang dalam 

menanggulangi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan obat-obat 

berbahaya adalah adanya dukungan dari atasan yang memberikan 

motivasi dan dukungan kepada anak buahnya dalam menjalankan 

tugas atau upayanya menanggulangi penyalahgunaan Narkoba. 

Dukungan tersebut berupa pemberian bonus pada anak buahnya jika 

telah berhasil menjalankan tugas (sebagai penyemangat di dalam 

menjalankan tugasnya), selain itu memberikan pengarahan-

pengarahan pada anak buahnya dalam menghadapi kendala pada saat 

bertugas atau menjalankan upayanya itu.  

Secara konseptual, pola penanggulangan penyalahgunan Narkoba 

adalah dengan melibatkan seluruh golongan dan lapisan masyarakat 

untuk turut berperan serta, Satuan Narkoba Polwiltabes Semarang 

bekerjasama dengan pihak (Badan Narkotika Kota / BNK), dan pihak  

Satuan Narkoba Polwiltabes Semarang mendapat batuan berupa 

informasi dari masyarakat melalui pengiriman surat, untuk 

memberitahukan bahwa ada tindak pidana penyalahgunaan Narkoba 

yang terjadi.  

Sumber : Berdasarkan hasil wawancara dengan AKP Sulistyowati, 

pada tanggal 27 April 2005. 
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b. Faktor-faktor yang menghambat 

Adapun faktor yang menghambat Polwiltabes Semarang dalam 

menanggulangi penyalahguanaan Narkoba adalah sebagai berikut : 

1.   Faktor internal atau faktor dalam Polwiltabes Semarang 

a) Anggaran yang dimiliki Polwiltabes Semarang terbatas 

Yang menjadi kendala Polwiltabes Semarang dalam 

menjalankan upayanya menanggulangi penyalahgunaan 

Narkoba adalah terbatasnya anggaran dana yang dimiliki oleh 

Polwiltabes Semarang. Dana yang tersedia untuk kepentingan 

penyidikan, penyamaran,  maupun penangkapan yang 

dilakukan oleh Satuan Narkoba hanya sekitar 10 - 25 % yang 

berasal dari biaya dinas sedangkan selebihnya dana pribadi. 

Misalnya untuk menyelidiki kasus-kasus penyalahgunaan 

Narkoba yang terjadi membutuhkan dana yang begitu besar, 

baik yang berasal dari dana Polwiltabes Semarang, sisanya 

berasal dari uang pribadi anggota dengan sistem patungan dan 

bantuan-bantuan. 

Sumber : Berdasarkan hasil wawancara dengan AKP 

Sulistyowati, pada tanggal 27 April 2005. 

b) Berkaitan dengan profesionalitas atau keahlian, sarana dan 

prasarana yang dimiliki oleh penyidik 

Selain kendala struktural yang berupa anggaran terbatas, 

Polwiltabes Semarang dalam menjalankan upayanya 
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menanggulangi penyalahgunaan Narkoba juga mempunyai 

kendala yang berkaitan dengan profesionalitas atau keahlian, 

sarana dan prasarana yang dimiliki oleh polisi. Di Polwiltabes 

Semarang sendiri personel yang berpendidikanya tinggi hanya 

ada beberapa orang, ini ada hubungannya dengan bagus dan 

tidaknya pekerjaan mereka di lapangan dalam menangani 

masalah Narkoba. Polwiltabes Semarang sering mengalami 

kesulitan, oleh karena itu Polwiltabes Semarang mengadakan 

pelatihan kependidikan atau program pendidikan yang berasal 

dari pimpinan yaitu Kapolwiltabes Semarang. Pelatihan 

kependidikan itu dilakukan dalam waktu seminggu sekali atau 

yang disebut dengan “Latihan Fungsi”.  

Dalam hal sarana dan prasarana Satuan Narkoba 

Polwiltabes semarang dirasa sangat kurang karena hanya 

mempunyai 2 buah inventaris kendaraan bermotor roda dua 

(2) dan belum mempunyai kendaraan bermotor roda empat (4) 

/ mobil yang sangat berguna atau bermanfaat bagi personil 

Satuan Narkoba pada saat melakukan penyidikan, penyamaran 

dan penangkapan tersangka penyalahgunaan Narkoba yang 

terjadi di daerah sasaran Satuan Narkoba Polwiltabes 

Semarang. (Lihat lampiran hal. 152) 

Sumber : Berdasarkan hasil wawancara dengan AKP 

Sulistyowati, pada tanggal 27 April 2005. 
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c) Masih lemahnya penegakan hukum dalam kehidupan sehari-

hari 

Adapun yang menjadi kendala lainnya adalah karena 

masih lemahnya penegakan hukum dalam kehidupan sehari-

hari. Dalam kenyataannya penegakan hukum di Indonesia 

masih belum bisa sepenuhnya dijalankan oleh aparat penegak 

hukum terutama karena adanya faktor paternalistik yaitu 

seringkali hubungan yang seharusnya bersifat resmi dianggap 

sebagai hubungan yang bersifat pribadi. Sebagai contoh di 

jalan raya ada seorang pengendara sepeda motor yang 

melanggar rambu-rambu lalu lintas kemudian ditilang polisi, 

si pelanggar tersebut tidak mau disidang tetapi malah 

mengajak damai polisi dengan memberikan uang yang telah 

disepakati oleh kedua belah pihak. Hal semacam inilah yang 

membuat penegakan hukum menjadi lemah dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Sumber : Berdasarkan hasil wawancara dengan AKP 

Sulistyowati, pada tanggal 27 April 2005. 

 Dikatakan oleh Satuan Narkoba Polwiltabes Semarang 

bahwa semua kasus penyalahgunan Narkoba dapat 

diselesaikan dengan baik terbukti terungkapnya kasus 

sepanjang tahun 2000/2005 tetapi berdasarkan pengamatan 

peneliti kasus tersebut belum bisa dikatakan selesai karena 
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dari ke 35 kasus di tahun 2005 yang baru diungkap oleh 

Polwiltabes Semarang hanya terbatas pada pemakai dan 

pengedar saja, tetapi belum bisa menangkap bandar dan 

produsennya, meskipun dikatakan oleh salah satu personel 

Satuan Narkoba AKP Sulistyowati bahwa kebanyakan bandar 

berasal dari Jakarta, namun tidak dapat disangkal selama ini 

Polwiltabes Semarang belum bisa mengungkap sindikat 

peredaran Narkoba tersebut, karena tidak bisa tertangkapnya 

bandar Narkoba dan hal ini menunjukkan masih lemahnya 

penegakan hukum di Indonesia.  

Sumber : Berdasarkan hasil wawancara dengan AKP 

Sulistyowati, pada tanggal 27 April 2005. 

2.  Faktor eksternal atau faktor luar Polwiltabes Semarang 

a) Adanya startegi baru pemasaran bandar-bandar narkoba 

dengan memanfaatkan berbagai modus operandi baru 

Semakin berkembangnya teknologi membawa 

dampak yang negatif dalam kehidupan masyarakat. 

Kemajuan teknologi seringkali dimafaatkan untuk sarana 

kejahatan misalnya transaksi ecstacy, sabu-sabu, canabis 

/ ganja dari distributor Jakarta / Aceh dengan pengedar 

di Semarang, memanfaatkan Handphone untuk 

bertransaksi. 

Sumber : Berdasarkan hasil wawancara dengan AKP 

Sulistyowati, pada tanggal 27 April 2005. 
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b) Jaringan peredaran narkoba yang terselubung atau 

jaringan terputus 

Yang dimaksud dengan peredaran Narkoba yang 

terselubung atau terputus adalah apabila ada tersangka 

yang tertangkap, seringkali hanya terbatas pada pengedar 

atau pemakainya saja sedangkan distributor maupun 

produsennya tidak bisa ditangkap. Hal ini terjadi karena 

antara pemakai, pengedar, distributor maupun 

produsennya tidak saling mengenal atau sudah mengenal 

tetapi ada komitmen antara pemakai, pengedar, 

distributor maupun produsen untuk tidak 

memberitahukan kepada pihak Kepolisian tentang nama 

dan alamat distributor dan produsen demi keselamatan 

diri dan keluarganya, sehingga penyidikan terputus pada 

pengedar saja. 

Seperti kasus tersangka “BS”, tersangka “BS” 

terlibat kasus penyalahgunaan Narkoba karena memakai 

dan mengedarkan sabu-sabu. Tersangka “BS” membeli 

sabu-sabu tersebut pada seseorang yang ia tidak kenal di 

Jakarta, sehingga pihak Polwiltabes Semarang hanya 

menangkap “BS”, sedangkan distributornya tidak dapat 

ditangkap karena tersangka “BS” tidak mengenal orang 
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tersebut dan hal ini menyebabkan penyidikan terhenti 

pada tersangka “BS” saja. 

Sumber : Berdasarkan hasil wawancara dengan AKP 

Sulistyowati, pada tanggal 27 April 2005. 

c) Tidak adanya kerjasama dari pihak masyarakat pada saat 

penangkapan tersangka 

 Sering kali upaya represif yang dijalankan oleh polisi 

dirasakan memaksakan rakyat dan menekan kebebasan 

rakyat. Untuk itulah partisipasi masyarakat diperlukan agar 

hukum atau peraturan yang ada di Indonesia dapat berjalan 

efektif dan demi tegaknya hukum di Indonesia. Sehingga 

kasus-kasus yang terjadi tidak dapat berkembang menjadi 

suatu kebiasaan dalam masyarakat. 

Namun demikian, kenyataannya yang sering terjadi dalam 

masyarakat kita adalah tidak ada partisipasi dari masyarakat 

terutama dalam hal penangkapan. Salah satu bentuk tidak 

adanya kerjasama dari masyarakat adalah ketika pihak 

Polwiltabes Semarang akan melakukan penangkapan 

tersangka ”JO” di rumah kos yang berada di Jl. Poncowolo 

Timur II No. 309 Pindrikan Lor Semarang, penghuni kos-

kosan itu terutama teman-teman yang sekosan dengan 

tersangka ”JO” seolah-olah melindungi tersangka dan 
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terkesan menutup-nutupi identitas tersangka sehingga hal ini 

menyulitkan aparat penegak hukum dalam menjalankan 

tugasnya. Untuk itulah kerjasama antara aparat penegak 

hukum dengan masyarakat harus diutamakan terutama demi 

tegaknya hukum di Indonesia. 

Sumber : Berdasarkan hasil wawancara dengan BRIPKA 

Bakrun, pada tanggal 27 April 2005. 

Dari kedua faktor tersebut, yang paling dominan di Polwiltabes 

Semarang adalah faktor pendorong karena semua upaya yang dilakukan 

oleh Polwiltabes Semarang dijalankan atas dasar tugas dan kewajibannya 

sebagai aparat penegak hukum sehingga ada atau tidak adanya laporan dari 

masyarakat, Polwiltabes Semarang akan tetap menjalankan kewajibannya 

untuk menegakan hukum di Kota Semarang. 

Sumber : Berdasarkan hasil wawancara dengan AKP Sulistyowati, pada 

tanggal 27 April 2005. 

 

4. 2. Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian di Polwiltabes Semarang kurang lebih 

selama tiga (3) bulan, bahwa di dalam masyarakat Kota Semarang sudah banyak 

ditemukan kasus penyalahgunaan Narkoba. Kasus penyalahgunaan Narkoba yang 

terjadi dikota Semarang sudah merambah keberbagai lapisan masyarakat. Sasaran 

peredaran gelap Narkoba tidak terbatas terhadap orang-orang yang berkehidupan 
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malam, namun telah merambah berkembang kepada mahasiswa, siswa SMA, siswa 

SMP maupun eksekutif telah menjadi sasaran peredaran. Dengan kata lain bahwa 

peredaran Narkoba tidak mengenal batas, apapun status sosial orang itu. 

Penyalahgunaan Narkoba telah ada sejak lama sejalan dengan 

perkembangan kejahatan lainnya. Penyalahgunaan Narkoba merupakan penyakit 

masyarakat yang pada akhir-akhir ini pertumbuhannya sangat cepat dan patut 

mendapat perhatian bersama terutama pihak Kepolisian. Pada kenyataannya kasus 

penyalahgunaan Narkoba di Kota  Semarang sudah ditangani oleh pihak Kepolisian 

yaitu Polwiltabes Semarang, hal itu sudah sesuai dengan pasal 15 ayat (1) point c 

UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI yang berbunyi “Kepolisian 

Negara RI secara umum berwenang untuk mencegah dan menanggulangi tumbuhnya 

penyakit masyarakat”. Sehingga apa yang ada di dalam kenyataan dan teori yang ada 

sudah terdapat kesesuaian. 

Para korban atau pelaku yang melibatkan diri dalam penyalahgunaan 

Narkoba dapat terlihat dari perilakunya. Secara teori seperti apa yang yang 

diungkapkan oleh Satgas Luhpen Narkoba Mabes  Polri, bahwa perilaku korban 

akibat penyalahgunaan Narkoba sangat dipengaruhi oleh jenis zat atau obat yang 

dipakai dan dosis yang digunakan. Jadi antara kenyataan yang ada di dalam 

masyarakat dan teori yang ada sudah terdapat kesesuaian. 

Dari hasil wawancara dengan AKP Sulistyowati, AIPTU Edy Purwanto, 

BRIPKA Bakrun dan juga para responden dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor 

yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkoba berdasarkan kasus-kasus 

yang pernah ditangani Polwitabes Semarang adalah sebagai berikut : 
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1. Faktor rasa ingin tahu atau motif ingin tahu 

Rasa ingin tahu adalah kebutuhan setiap orang, terutama bagi generasi 

muda dimana salah satu sifatnya adalah ingin mencoba hal-hal yang baru. 

Demikian juga dengan faktor penyebab penyalahgunaan Narkoba sebagian 

besar diawali dengan rasa ingin tahu terhadap Narkoba yang oleh mereka 

dianggap sebagai sesuatu yang baru dan kemudian mencobanya, akibat ingin 

tahu itulah akhirnya menjadi pemakai tetap yang kemudian pemakai yang 

tergantung. 

Faktor tersebut secara teori seperti apa yang diungkapkan oleh 

Djajoesman (1999 : 5), bahwa penyalahgunaan Narkoba tersebut disebabkan 

oleh faktor Lingkungan Sosial yang di dalamnya terdapat motif ingin tahu, 

bahwa remaja mempunyai sifat selalu ingin tahu segala sesuatu dan ingin 

mencoba sesuatu yang belum atau kurang diketahui dampak negatifnya, 

misalnya : ingin tahu rasanya Narkotika, Psikotropika maupun Bahan-bahan 

berbahaya. Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa teori yang ada dan 

kenyataan yang ada didalam masyarakat sudah ada kesesuaian, karena 

penyalahgunaan Narkoba terjadi karena faktor-faktor ingin tahu atau motif 

ingin tahu yang ingin tahu rasanya Narkotika, Psikotropika dan Bahan-bahan 

Berbahaya. 

2. Faktor pergaulan atau faktor teman sebaya 

Para pemakai Narkoba yang mengalami ketergantungan Narkoba 

karena pengaruh dari teman, terjadi akibat lingkungan pergaulannya yang 

kurang sehat, dimana banyak teman sepergaulan yang mengkonsumsi 
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Narkoba dan agar tidak diasingkan dari lingkungan pergaulannya ia mulai 

terpengaruh untuk mengkonsumsi Narkoba, misalnya : sesama teman 

sepermainan, teman sekolah, teman kuliah, teman bekerja ataupun teman 

bisnis. Menurut Satgas Luhpen Narkoba Mabes Polri, bahwa penyalahgunaan 

Narkoba disebabkan oleh faktor teman sebaya. Faktor teman sebaya 

merupakan bagian dari stuktur masyarakat terdekat dari remaja juga 

memegang peranan penting dalam penyalahgunaan Narkoba, mengingat 

peran teman meningkat menjadi penting pada usia remaja. Faktor resiko 

teman sebaya dapat digambarkan sebagai berikut : 

a. Berhubungan dengan teman sebaya yang menggunakan obat-obatan, 

anak yang memiliki teman yang menggunakan obat-obatan memiliki 

kecenderungan yang besar juga menggunakan obat-obatan. 

Menariknya tekanan negatif dari teaman sebaya dapat merupakan 

suatu resiko tersendiri walaupun tidak ada resiko yang lain. 

b. Menerima pengguna Narkoba oleh orang lain, remaja yang cenderung 

minum atau menggunakan obat-obatan jika mereka percaya bahwa 

Narkoba memang banyak digunakan pada teman sebayanya. 

Pada kenyataannya yang terjadi pada para pelaku atau korban yang 

melibatkan diri dalam penyalahgunaan Narkobaitu karena disebabkan oleh 

faktor pergaulan atau faktor teman sebaya. Para pelaku atau korban 

penyalahgunaan Narkoba mengalami ketergantungan Narkoba karena 

pengaruh dari teman, dimana banyak teman sepergaulan atau teman sebaya 
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yang mengkonsumsi Narkoba. Jadi dapat disimpulkan antara teori yang ada 

dan kenyataan yang ada di dalam masyarakat sudah terdapat kesesuaian.   

3. Faktor frustasi karena tekanan ekonomi atau faktor status sosial ekonomi 

Para pemakai Narkoba pada kasus ini menyalahgunakan Narkoba 

dengan alasan untuk memecahkan persoalan-persoalan psikologis dalam 

dirinya, misalnya, frustasi karena tekanan ekonomi. Ia beranggapan dengan 

memakai Narkoba maka ia dapat bebas dari persoalan-persoalan berat yang ia 

hadapi. Secara kimiawi, pengaruh Narkoba mampu menurunkan tingkat 

kesadaran para pemakai dan membuatnya lupa pada semua persoalan yang ia 

hadapi, akan tetapi sifatnya hanya sementara karena sebetulnya persoalan itu 

belum terpecahkan. Selain itu, ia juga beranggapan bahwa menjual dan 

mengedarkan Narkoba dapat mendatangkan keuntungan yang sangat berlipat, 

sayangnya ia tidak berfikir mengenai akibat dari perbuatannya itu adalah 

salah satu bentuk tindak pidana. 

Faktor frustasi karena tekanan ekonomi secara teori seperti apa yang 

diungkapkan oleh Satgas Luhpen Narkoba Mabes Polri, bahwa 

penyalahgunaan Narkoba tersebut juga disebabkan oleh faktor komunitas 

yang di dalamnya ada faktor status sosial ekonomi. Jadi antara teori yang ada 

dan  kenyataan yang ada di dalam masyarakat sudah terdapat kesesuaian, 

bahwa penyalahgunaan Narkoba itu dapat terjadi karena faktor rasa ingin 

tahu atau motif ingin tahu, faktor pergaulan atau faktor teman sebaya dan 

juga karean faktor frustasi karena tekaan ekonomi, dimana para pelaku atau 
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korban penyalahgunaan Narkoba yang status ekonominya ditingkat bawah 

beranggapan bahwa kalau menjual atau mengedarkan Narkoba dapat 

mendatangkan keuntungan yang sangat berlipat, dan ia tidak berfikir 

mengenai akibat dari perbuatannnya itu adalah salah satu bentuk dari tindak 

pidana atau tindak kriminal. 

Secara konseptual pola penanggulangan penyalahgunaan Narkoba adalah 

dengan melibatkan seluruh golongan dan lapisan masyarakat untuk berperan serta 

penanggulangan terhadap penyalahgunaan dari peredaran gelap Narkoba. Adapun 

strategi penanggulangan penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan Polwiltabes 

Semarang melalui cara sebagai berikut : 

1.  Upaya pencegahan 

a.  Pre-empetif 

  Dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan Narkoba di Kota 

Semarang, Polwiltabes Semarang mengadakan upaya pre-empetif. 

Polwiltabes Semarang dalam upayanya pre-empetif ini mengadakan 

kegiatan sebagai berikut : 

1) Mengadakan penyuluhan dan pembinaan yang dilakukan oleh    

Satuan Narkoba bekerjasama dengan Bagian Binamitra 

Polwiltabes Semarang dengan sasaran adalah masyarakat kota 

Semarang yaitu pelajar SMP, SMA, Mahasiswa dari berbagai 

Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta, disamping itu juga 

melakukan penyuluhan ditingkat Ibu-ibu PKK, Dharma 
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Wanita dan mengadakan tanya jawab dengan masyarakat 

melalui media radio, sehingga masyarakat bisa ikut 

berpartisipasi. 

2) Kegiatan pemberian brosur dilakukan pada saat kegiatan penyuluhan 

dan pembinaan Narkoba. 

3) Pemasangan spanduk yang berisi ajakan untuk menghindari narkoba, 

spanduk itu dipasang di tempat-tempat yang strategis dan yang mudah 

dilihat oleh masyarakat. Pemasangan spanduk yang dilakukan oleh 

Satuan Narkoba Polwiltabes Semarang dipasang setiap memperingati 

“Hari Internasional Melawan Penyalahgunaan Narkoba” dan 

bekerjasama dengan pihak sponsor. 

Upaya pre-empetif yang dilakukan Polwiltabes Semarang tersebut 

secara teori seperti apa yang diungkapkan oleh Satgas Luhpen Mabes Polri, 

bahwa upaya pre-empetif yang dilakukan adalah berupa kegiatan-kegiatan 

edukatif dengan sasaran mempengaruhi faktor-faktor penyebab pendorong 

dan faktor peluang yang disebut faktor korelatif kriminogen (fkk) dari 

kejahatan Narkoba, sehingga tercipta suatu kesadaran kewaspadaan, daya 

tangkal dan terciptanya kondisi perilaku atau norma hidup bebas Narkoba 

termasuk kewaspadaan instansi terkait dan seluruh lapisan masyarakat. 

Kegiatan ini pada dasarnya berupa pembinaan dan pengembangan 

lingkungan pola hidup sederhana dan kegiatan positif terutama bagi remaja 

atau pemuda dengan kegiatan atau kegiatan yang bersifat produktif, 
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konstraktif dan kreatif, sedangkan kegiatan yang bersifat preventif edukatif 

dilakukan dengan metode komunikasi informasi edukatif yang dapat 

dilakukan melalui berbagai jalur antara lain keluarga, pendidikan, lembaga 

keagamaan dan organisasi kemasyarakatan. Jadi antara teori yangada dan 

kenyataan yang ada didalam masyarakat sudah terdapat kesesuaian. 

b. Preventif 

Polwiltabes Semarang selain mengadakan upaya pre-empetif 

dalam mencegah terjadinya penyalahgunan narkoba Polwiltabes 

Semarang juga mengadakan upaya preventif antara lain dengan 

tindakan : 

1) Mengadakan pengawasan di tempat-tempat yang dianggap 

rawan terjadinya penyalahgunaan Narkoba, misalnya : di 

tempat-tempat hiburan (Kafe : Kafe Sapas, Teh Poci dll, 

Diskotik : SPD, Astro, Star Quen dll), hotel yang ada kafenya 

dan tempat untuk berkaraoke, panti-panti pijat, Simpang Lima 

(pada waktu malam hari), Tanjung Mas (pagi-pagi sekitar pukul 

3 sampai 5), terminal, pasar dan tidak menutup kemungkinan di 

pemukiman yang dianggap aman untuk melakukan 

penyalahgunaan Narkoba. 

2) Melakukan operasi-operasi kepolisian dengan cara berpatroli, 

razia di tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya 

penyalahgunaan narkoba. Polwiltabes Semarang mengadakan 



 100

operasi-operasi baik yang bersifat rutin maupun yang bersifat 

operasi mendadak. Operasi rutin dilaksanakan setiap hari yaitu 

melalui pengawasan atau pengamatan di tempat-tempat yang 

rawan terjadinya penyalahgunaan Narkoba. 

Macam-macam operasinya antara lain : 

a. Operasi Antik yang berasal dari Markas Besar Polri, dengan sasaran   

penyalahgunan narkoba.  

b. Operasi Pekat (Penyakit Masyarakat) 

c. Operasi Nila 

d. Operasi Ketupat diadakan menjelang Hari Raya Idul Fitri 

e. Operasi Lilin diadakan menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru 

Upaya preventif yang dilakukan Polwiltabes Semarang secara 

teori seperti apa yang diungkapkan oleh Satgas Luhpen Narkoba Mabes 

Polri, bahwa upaya preventif ini dilakukan untuk mencegah terjadinya 

kejahatan Narkoba melalui pengadilan dan pengawasan jalur-jalur 

peredaran gelap dengan tujuan agar police hazard (ph) tidak 

berkembang menjadi ancaman faktual (af) antara lain dengan tindakan : 

a. Mencegah agar jumlah dan jenis psikotropika yang tersedia hanya 

untuk dunia pengobatan dan perkembangan ilmu pengetahuan. 

b. Menjaga ketetapan pemakaian sehingga tidak mengakibatkan 

ketergantungan. 

c. Mencegah agar kondisi geografis Indonesia tidak dimanfaatkan 

sebagai jalur gelap dengan mengawasi pantai serta pintu-pintu masuk 

Indonesia. 
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d. Mencegah secara langsung peredaran gelap narkoba di dalam negeri 

disamping agar Indonesia tidak dimanfaatkan sebagai mata rantai 

perdagangan gelap narkoba tingkat nasional, regional maupun 

internasional.   

Maka dapat disimpulkan antara teori yang ada dan kenyataan 

yang ada di dalam masyarakat sudah terdapat kesesuaian. 

Upaya pencegahan seperti pre-empetif dan preventif harus 

dilakukan secara integral dan dinamis antara unsur-unsur aparat dan 

potensi masyarakat, upaya ini harus dilakukan secara terus menerus dan 

berkesinambungan, tujuannya adalah untuk merubah sikap, perilaku, cara 

berfikir dari kelompok masyarakat yang sudah mempunyai 

kecenderungan menyalahgunakan, serta melakukan tindak pidana 

perdagangan atau peredaran gelap Narkoba. 

      b. Upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkoba 

1. Upaya Represif 

Upaya represif ada hubungannya dengan tindakkan tegas Polisi dalam 

menghadapi suatu pelanggaran maupun kejahatan. Hal ini dilakukan 

sebagai upaya penegakan hukum. Sebagai penegakan hukum dilapangan, 

polisi selalu menentang berbagai macam resiko, oleh karena itu polisi 

bukan hanya dituntut agar mampu mengembangkan profesionalisme yang 

bermutu tinggi saja tetapi juga membutuhkan ruang gerak yang lebih 

lapang dalam melakukan berbagai diskresi. 
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Upaya represif yang dilakukan oleh Polwiltabes Semarang secara 

teori seperti apa yang diungkapkan oleh Satgas Luhpen Narkoba Mabes 

Polri, bahwa upaya represif merupakan upaya penindakan dan penegakan 

hukum terhadap ancaman faktual dengan sanksi tegas dan konsisten dapat 

membuat jera terhadap para pelaku penyalahgunaan dan pengedar narkoba. 

Bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Polri dalam usaha represif adalah :  

a. memutuskan jalur gelap Narkoba 

b.   mengungkap jaringan sindikat 

c. mengungkap motivasi atau latar belakang dari kejahatan 

penyalahgunaan Narkoba. 

Oleh karena itu antara teori yang ada dan kenyataan yang ada di 

dalam masyarakat sudah ada kesesuaian. 

Upaya represif ditempuh apabila langkah-langkah melalui upaya 

pre-empetif maupun preventif tidak berhasil. Meski demikian, keberhasilan 

Polwiltabes Semarang dalam menanggulangi berbagai kejahatan termasuk 

tindak pidana Narkoba bukan saja ditentukan oleh upaya-upaya penegakan 

hukum saja, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh sejauh mana kemampuan 

Polwiltabes Semarang dalam menata masyarakatnya, baik dari segi 

kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. 

2. Treathment dan Rehabilitasi 

Treathment dan rehabilitasi merupakan upaya penanggulangan 

penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh pihak Departemen Sosial, 

Departemen Kesehatan dan instansi swasta lainnya dan bekerjasama 
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dengan pihak Polri. Treathment merupakan tempat untuk perawatan atau 

pengobatan pasien, di Semarang kegiatan perawatan ketergantungan 

narkoba berada di Rumah Sakit Jiwa Amino Gondohutomo di Pedurungan 

Semarang. Sedangkan yang dimaksud dengan rehabilitasi di sini adalah 

sebagai tempat penampungan untuk memulihkan kembali orang-orang yang 

terlibat kasus penyalahgunaan narkoba maupun kenakalan remaja. Di 

tempat rehabilitasi akan diberikan pendidikan (agama, moral dan olah raga) 

serta diberikan bekal ketrampilan-ketrampilan yang berguna untuk 

mendorong dan memulihkan kembali mental orang-orang yang terlibat 

dalam kasus penyalahgunaan narkoba dan kenakalan remaja agar menjadi 

baik  dan supaya mereka bisa kembali hidup normal di dalam masyarakat. 

Di Semarang tempat untuk merehabilitasi orang-orang yang terlibat  kasus 

penyalahgunaan narkoba dan kenakalan remaja adalah Panti Pamardi Putra 

Mandiri (P3 Mandiri), Panti Rehab Rumah Damai dari Yayasan Kristen, 

Pondok Pesantren Terapi dan Rehabilitasi Korban NAPZA KH. A. Dahlan  

yang didirikan oleh Pengurus Wilayah Muhammadiyah Jateng dll. 

Upaya treathment dan rehabilitasi yang dilakukan oleh Polwiltabes 

semarang secara teori seperti apa yang diungkapkan oleh Satgas Luhpen 

Narkoba Mabes Polri, bahwa upaya treathment dan rehabilitasi 

dilaksanakan oleh instansi di luar Polri khususnya. oleh Departemen Sosial 

dengan Departemen Kesehatan dan instansi swasta lainnya. Dari uraian di 

atas dapat diketahui bahwa antara teori yang ada dan kenyataan yang ada di 

dalam masyarakat sudah terdapat kesesuaian. 
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Polwiltabes Semarang dalam melakukan upayanya menanggulangi 

penyalahgunaan Narkoba terdapat faktor-faktor yang mendorong dan 

menghambat Polwiltabes Semarang dalam menanggulangi penyalahgunaan 

Narkoba antara lain sebagai berikut : 

1.  Faktor-faktor yang mendorong 

Faktor yang mendorong Polwiltabes Semarang dalam 

menanggulangi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan obat-obat 

berbahaya adalah adanya dukungan dari atasan yang memberikan 

motivasi dan dukungan kepada anak buahnya dalam menjalankan 

tugas atau upayanya menanggulangi penyalahgunaan Narkoba. 

Dukungan tersebut berupa pemberian bonus pada anak buahnya jika 

telah berhasil menjalankan tugas (sebagai penyemangat di dalam 

menjalankan tugasnya), selain itu memberikan pengarahan-

pengarahan pada anak buahnya dalam menghadapi kendala pada saat 

bertugas atau menjalankan upayanya itu. Secara konseptual, pola 

penanggulangan penyalahgunan Narkoba adalah dengan melibatkan 

seluruh golongan dan lapisan masyarakat untuk turut berperan serta, 

Satuan Narkoba Polwiltabes Semarang bekerjasama dengan pihak 

(Badan Narkotika Kota / BNK), dan pihak  Satuan Narkoba 

Polwiltabes Semarang mendapat batuan berupa informasi dari 

masyarakat.  

2. Faktor-faktor yang menghambat 

a. Faktor internal atau faktor dalam Polwiltabes Semarang 

1)  Anggaran yang dimiliki Polwiltabes Semarang terbatas 
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Dana yang tersedia untuk kepentingan penyidikan, penyamaran,  

maupun penangkapan yang dilakukan oleh Satuan Narkoba hanya 

sekitar 10 - 25 % yang berasal dari biaya dinas sedangkan 

selebihnya dana pribadi. 

2) Berkaitan dengan profesionalitas atau keahlian dan sarana dan 

prasarana yang dimiliki oleh penyidik 

Di Polwiltabes Semarang sendiri personel yang berpendidikannya 

tinggi hanya ada beberapa orang, ini ada hubungannya dengan 

bagus dan tidaknya pekerjaan mereka di lapangan dalam menangani 

masalah Narkoba. Dalam hal sarana dan prasarana Satuan Narkoba 

Polwiltabes semarang dirasa sangat kurang karena hanya 

mempunyai 2 buah inventaris kendaraan bermotor roda dua (2) dan 

belum mempunyai kendaraan bermotor roda empat (4) / mobil yang 

sangat berguna atau bermanfaat bagi personil Satuan Narkoba pada 

saat melakukan penyidikkan, penyamaran dan penangkapan 

tersangka penyalahgunaan Narkoba yang terjadi di daerah sasaran 

Satuan Narkoba Polwiltabes Semarang. 

3)  Masih lemahnya penegakan hukum dalam kehidupan sehari-hari  

Dalam kenyataannya penegakan hukum di Indonesia 

masih belum bisa sepenuhnya dijalankan oleh aparat penegak 

hukum terutama karena adanya faktor paternalistik yaitu 

seringkali hubungan yang seharusnya bersifat resmi dianggap 

sebagai hubungan yang bersifat pribadi. Sebagai contoh di 
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jalan raya ada seorang pengendara sepeda motor yang 

melanggar rambu-rambu lalu lintas kemudian ditilang polisi, 

si pelanggar tersebut tidak mau disidang tetapi malah 

mengajak damai polisi dengan memberikan uang yang telah 

disepakati oleh kedua belah pihak. Hal semacam inilah yang 

membuat penegakan hukum menjadi lemah dalam kehidupan 

sehari-hari.  

 b. Faktor eksternal atau faktor luar Polwiltabes Semarang  

1)  Adanya strategi baru pemasaran bandar-bandar narkoba dengan 

memanfaatkan berbagai modus operandi baru 

 Semakin berkembangnya teknologi membwa dampak yang 

negatif dalam kehidupan masyarakat. Kemajuan teknologi 

seringkali dimafaatkan untuk sarana kejahatan misalnya transaksi 

ecstacy, sabu-sabu, canabis / ganja dari distributor Jakarta / Aceh 

dengan pengedar di Semarang, memanfaatkan Handphone untuk 

bertransaksi. 

2) Jaringan peredaran narkoba yang terselubung atau jaringan 

terputus 

  Yang dimaksud dengan peredaran Narkoba yang terselubung atau 

terputus adalah apabila ada tersangka yang tertangkap, seringkali 

hanya terbatas pada pengedar atau pemakainya saja sedangkan 

distributor maupun produsennya tidak bisa ditangkap. Hal ini terjadi 

karena antara pemakai, pengedar, distributor maupun produsennya 
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tidak saling mengenal atau sudah mengenal tetapi ada komitmen 

antara pemakai, pengedar, distributor maupun produsen untuk tidak 

memberitahukan kepada pihak Kepolisian tentang nama dan alamat 

distributor dan produsen demi keselamatan diri dan keluarganya, 

sehingga penyidikan terputus pada pengedar saja. 

 3) Tidak adanya kerjasama dari pihak masyarakat pada saat 

penangkapan tersangka 

Sering kali upaya represif yang dijalankan oleh polisi dirasakan 

memaksakan rakyat dan menekan kebebasan rakyat. Untuk itulah 

partisipasi masyarakat diperlukan agar hukum atau peraturan yang 

ada di Indonesia dapat berjalan efektif dan demi tegaknya hukum 

di Indonesia. Sehingga kasus-kasus yang terjadi tidak dapat 

berkembang menjadi suatu kebiasaan dalam masyarakat. 

Namun demikian, kenyataannya yang sering terjadi dalam 

masyarakat kita adalah tidak ada partisipasi dari masyarakat 

terutama dalam hal penangkapan. Untuk itulah kerjasama antara 

aparat penegak hukum dengan masyarakat harus diutamakan 

terutama demi tegaknya hukum di Indonesia. 

Von Savigni (1991 : 10) menyatakan, bahwa hukum akan 

dapat berjalan efektif apabila ada keserasian antara hukum dengan 

kultur masyarakatnya, kultur masyarakat ini juga akan menjadi 

kultur hukum yang biasanya tercermin pada aturan hukum yang 

ada. Seperti halnya yang dinyatakan oleh Alain Coffey (Dalam 

Tabah, 1991 : 339), bahwa tugas polisi dimanapun sangat 

membutuhkan partisipasi masyarakat. Partisipasi dalam hal ini 



 108

lebih difokuskan pada kesadaran masyarakat dalam mengamankan 

dan menertibkan pribadinya dan lingkungannya, baik lingkungan 

tinggal maupun lingkungan kerja. Peran serta masyarakat dalam 

pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkoba itu 

diatur di dalam UU No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika pasal 

57 dengan ayat sebagai berikut : 

1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk 

berperan serta dalam membantu upaya pencegahan dan 

pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika. 

2) Masyarakat wajib melaporkan kepada pejabat yang berwenang 

apabila mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap 

Narotika. 

3) Pemerintah wajib memberikan jaminan keamanan dan 

perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud dalam 

ayat(2). 

Dan juga diatur dalam UU No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika 

pasal 54 dengan ayat sebagai berikut : 

1) Masyarakat memiliki kesempatan yang seluas-luasnya untuk 

berperan serta dalam membantu mewujudkan upaya pencegahan 

penyalahgunaan Psikotropika sesuai dengan undang-undang ini 

dan peraturan pelaksanaannya. 

2) Masyarakat wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang 

bila mengetahui tentang Psikotropika yang disalahgunakan dan / 

atau dimiliki secara tidak sah. 
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3) Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perlu mendapat 

jaminan keamanan dan perlindungan dari pihak yang 

berwenang. 

4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 

Peraturan Pemeritah. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa antara teori yang ada dan 

kenyataan yang ada di dalam masyarakat tidak terdapat kesesuaian, 

karena masyarakat kurang memiliki kesadaran dan kepatuhan 

terhadap hukum yang ada dan berlaku di Indonesia. 

Dari kedua faktor tersebut, yang paling dominan di 

Polwiltabes Semarang adalah faktor pendorong karena semua upaya 

yang dilakukan oleh Polwiltabes Semarang dijalankan atas dasar 

tugas dan kewajibannya sebagai aparat penegak hukum sehingga 

ada atau tidak adanya laporan dari masyarakat, Polwiltabes 

Semarang akan tetap menjalankan kewajibannya untuk menegakkan 

hukum di Kota Semarang. 
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  BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan di 

Powiltabes Semarang tentang upaya Polwiltabes Semarang dalam 

menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Semarang, maka dapat ditarik 

simpulan bahwa : 

 5.1.1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkoba 

berdasarkan kasus-kasus yang pernah ditangani Polwiltabes Semarang adalah : 

faktor rasa ingin tahu atau motif ingin tahu, faktor pergaulan atau faktor teman 

sebaya, dan faktor frustasi karena tekanan ekonomi atau faktor status sosial 

ekonomi. 

5.1.2. Upaya yang dilakukan oleh Polwiltabes Semarang untuk menanggulangi 

terjadinya penyalahgunaan narkoba adalah melalui cara  sebagai berikut : a) 

Melalui upaya pencegahan (upaya pre-empetif dan upaya preventif) melalui 

kegiatan antara lain dengan mengadakan penyuluhan dan pembinaan yang 

dilakukan oleh    Satuan     Narkoba bekerjasama dengan Bagian Binamitra 

Polwiltabes Semarang, kegiatan pemberian brosur yang dilakukan pada saat 

kegiatan penyuluhan dan pembinaan Narkoba dilaksanakan, pemasangan 

spanduk yang berisi ajakan untuk menghindari narkoba yang dilakukan oleh 

Satuan Narkoba Polwiltabes Semarang, mengadakan pengawasan di tempat-

tempat yang dianggap rawan terjadinya penyalahgunaan narkoba, dan 

melakukan operasi-operasi kepolisian dengan cara berpatroli, razia di tempat-

tempat yang dianggap rawan terjadinya penyalahgunaan narkoba. Polwiltabes 
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Semarang mengadakan operasi-operasi baik yang bersifat rutin maupun yang 

bersifat operasi mendadak. Operasi rutin dilaksanakan setiap hari yaitu melalui 

pengawasan atau pengamatan di tempat-tempat yang rawan terjadiya 

penyalahgunaan Narkoba. b) Melalui upaya penanggulangan penyalahgunaan 

Narkoba yaitu : upaya represif  yang ada hubungannya dengan tindakan tegas 

Polisi dalam menghadapi suatu pelanggaran maupun kejahatan, upaya 

Treathment dan rehabilitasi merupakan upaya penanggulangan 

penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh pihak Departemen Sosial, 

Departemen Kesehatan dan instansi swasta lainnya  dan bekerjasama dengan. 

pihak Polri. Treathment merupakan tempat untuk perawatan atau pengobatan 

pasien, di Semarang kegiatan perawatan ketergantungan narkoba berada di 

Rumah Sakit Jiwa Amino Gondohutomo di Pedurungan Semarang. Sedangkan 

yang dimaksud dengan rehabilitasi di sini adalah sebagai tempat penampungan 

untuk memulihkan kembali orang-orang yang terlibat kasus penyalahgunaan 

narkoba maupun kenakalan remaja. Di tempat rehabilitasi akan diberikan 

pendidikan (agama, moral dan olah raga) serta diberikan bekal ketrampilan-

ketrampilan yang berguna untuk mendorong dan memulihkan kembali mental 

orang-orang yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba dan kenakalan 

remaja agar menjadi baik  dan supaya mereka bisa kembali hidup normal di 

dalam masyarakat. Di Semarang tempat untuk merehabilitasi orang-orang yang 

terlibat  kasus penyalahgunaan narkoba dan kenakalan remaja adalah Panti 

Pamardi Putra Mandiri (P3 Mandiri), Panti Rehab Rumah Damai dari Yayasan 

Kristen, Pondok Pesantren Terapi dan Rehabilitasi Korban NAPZA KH. A. 

Dahlan  yang didirikan oleh Pengurus Wilayah Muhammadiyah Jateng dll. 

5.1.3. Faktor-faktor yang mendorong dan menghambat Polwiltabes Semarang 

dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkoba antara lain sebagai berikut : 
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adapun faktor-faktor yang mendorong Polwiltabes Semarang dalam 

menanggulangi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan obat-obat 

berbahaya adalah adanya dukungan dari atasan yang memberikan motivasi dan 

dukungan kepada anak buahnya dalam menjalankan tugas atau upayanya 

menanggulangi penyalahgunaan Narkoba. Dukungan tersebut berupa 

pemberian bonus pada anak buahnya jika telah berhasil menjalankan tugas 

(sebagai penyemangat di dalam menjalankan tugasnya), selain itu memberikan 

pengarahan-pengarahan pada anak buahnya dalam menghadapi kendala pada 

saat bertugas atau menjalankan upayanya itu. Secara konseptual, pola 

penanggulangan penyalahgunan narkoba adalah dengan melibatkan seluruh 

golongan dan lapisan masyarakat untuk turut berperan serta, Satuan Narkoba 

Polwiltabes Semarang bekerjasama dengan pihak (Badan Narkotika Kota / 

BNK), dan pihak  Satuan Narkoba Polwiltabes Semarang mendapat batuan 

berupa informasi dari masyarakat melalui pengiriman surat, untuk 

memberitahukan bahwa ada tindak pidana penyalahgunaan Narkoba yang 

terjadi. Sedangkan faktor-faktor yang manghambat : a) faktor internal meliputi 

: anggaran yang dimiliki Polwiltabes Semarang terbatas, berkaitan dengan 

profesionalitas atau keahlian dan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh 

penyidik sangat kurang karena personil polisi yang berpendidikan tinggi sangat 

sedikit oleh karena itu pihak Polwiltabes Semarang mengadakan ”Latihan 

Fungsi” yang diadakan setiap seminggu sekali, selain itu sarana dan prasarana 

yang dimiliki Polwiltabes Semarang dirasa sangat kurang di dalam 

menjalankan upayanya untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba di kota 

Semarang. Dan masih lemahnya penegakkan hukum dalam kehidupan sehari-

hari,  sebagai contoh di jalan raya ada seorang pengendara sepeda motor yang 

melanggar rambu-rambu lalu lintas kemudian ditilang polisi, si pelanggar 
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tersebut tidak mau disidang tetapi malah mengajak damai polisi dengan 

memberikan uang yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Hal semacam 

inilah yang membuat penegakan hukum menjadi lemah dalam kehidupan 

sehari-hari, b) faktor eksternal meliputi adanya strategi baru pemasaran bandar-

bandar narkoba dengan memanfaatkan berbagai modus operandi baru, jaringan 

peredaran narkoba yang terselubung atau jaringan terputus, dan tidak adanya 

kerjasama dari pihak masyarakat pada saat penangkapan tersangka. 

 

5.1. Saran 

Setelah mengadakan penelitian selama kurang lebih tiga bulan di 

Polwiltabes Semarang, maka ada beberapa saran berbagai alternatif pemecahan 

masalah dalam usahanya menanggulangi penyalahgunaan Narkoba di Semarang 

yaitu : 

1.  Bagi Polwiltabes Semarang 

a. Hendaknya polisi atau penyidik dalam menjalankan tugasnya 

menggunakan teknik pemberantasan yang lebih efektif misalnya dengan 

meningkatkan kerjasama yang harmonis dengan masyarakat. 

b. Hendaknya polisi perlu pembenahan diri supaya citra polisi di mata 

masyarakat itu baik. 

2. Bagi Masyarakat 

a. Perlunya meningkatkan kerjasama antara masyarakat dengan pihak 

Kepolisian NKRI dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di 

kota Semarang. 

b. Masyarakat hendaknya meningkatkan kepedulian sosial terhadap 

lingkungan sekitar. 
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3. Bagi Orang Tua 

Dengan informasi yang didapat mengenai penyalahgunaan Narkoba,  

menjadikan tanggung jawab orang tua terhadap anak semakin meningkat 

melalui cara sebagai berikut : 

a. Mengasuh, mendidik anak secara baik, serta mengajarkan moral yang 

positif dan nilai-nilai hidup. 

b. Menerapkan aturan yang jelas dalam keluarga dan melibatkan anak 

dalam kegiatan keagamaan.  

4. Bagi Mahasiswa 

a. Mahasiswa hendaknya menghindari dan mewaspadai bahaya narkoba 

karena dampak negatifnya yang terlalu besar dan sangat merugikan. 

b. Mahasiswa hendaknya melakukan kegiatan yang positif dan yang 

berguna agar tidak terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba. 

c. Mahasiswa hendaknya memperdalam iman dan taqwa guna ketahanan 

diri dalam menghadapi dan memecahkan permasalahan hidup. 
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