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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Usia remaja merupakan masa saat terjadinya perubahan-perubahan yang 

cepat dari proses pematangan psikologis. Dalam hal ini terkadang menimbulkan 

tingkah laku menyimpang yang dilakukan oleh remaja. Banyak remaja bahkan 

yang berstatus pelajar sampai mahasiswa menjadi korban dari obat-obatan 

berbahaya ini. Pengawasan orangtua sangat diperlukan pada masa-masa ini, 

karena biasanya pada masa ini mereka mulai mencari jati diri dan pengakuan dari 

kelompoknya, mereka cenderung meniru dan melakukan hal-hal yang kelompok 

mereka lakukan. Hal ini tentu saja berbahaya jika mereka salah dalam memilih 

kelompok atau teman. Usia-usia ini adalah usia yang paling rawan karena banyak 

pengaruh yang masuk dari lingkungan sekitar yang nantinya menentukan 

kepribadiannya. Biasanya mereka mulai mengenal obat-obatan terlarang pada usia 

ini, dan zat tersebut cenderung menjadi pintu masuk penyalahgunaan narkoba. 

NARKOBA adalah singkatan Narkotika dan Obat/Bahan berbahaya. Istilah 

ini sangat popular di masyarakat termasuk media massa dan aparat penegak 

hukum. Masalah penyalahgunaan narkoba merupakan masalah yang sangat 

kompleks yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dan 

melibatkan kerja sama multidispliner, multisektor, dan peran serta masyarakat 

secara aktif yang dilaksanakaan secara berkesinambungan, konsekuen dan 

konsisten. Penyalahgunaan narkoba dalam berbagai jenis dapat menyebabkan 
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ketergantungan zat narkoba. Kemudian apabila dihentikan pemakaiannya maka 

pemakai narkoba tersebut akan mengalami sakaw atau ketagihan. Disamping itu, 

pengguna  narkotika yang terlalu banyak atau overdosis akan dapat menyebabkan 

kematian karena dosis yang digunakan makin lama makin bertambah banyak 

sedangkan daya tahan tubuh makin lama makin berkurang. 

Sebenarnya pemerintah sudah membuat program-program untuk mengatasi 

masalah ini, misalnya membuat Undang-undang tentang penyalahgunaan narkoba 

yaitu Undang-undang Republik Indonesia No.39 Tahun 2009 tentang Narkotika 

dan Undang-undang No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika. Badan Narkotika 

Nasional (BNN) yang bekerja sama dengan Polsek Kartasura dalam menangani 

hal-hal yang menyangkut dengan narkoba, misalnya membuat gerakan-gerakan 

anti narkoba, penyuluhan ke sekolah-sekolah dan kampus. Namun pada 

kenyataannya  masalah narkoba tetap saja menjadi berita yang setiap hari kita 

temui pada berita kriminal di televisi. 

Salah satu tujuan negara Indonesia secara konstitusional adalah terwujudnya 

masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan pancasila dan 

Undang-undang Dasar 1945. Oleh karena itu kualitas sumber daya manusia 

Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu ditingkatkan 

secara terus-menerus termasuk derajat kesehatannya. Peningkatan derajat 

kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan 

kesejahteraan perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang ekonomi, kesehatan, 

dan hukum. Adapun yang dimaksud anatara lain tercapainya pertumbuhan 

ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga mencapai 
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kesejahteraan. Terciptanya peningkatan upaya kesehatan, sarana dan prasarana, 

pembiayaan kesehatan, sumberdaya manusia, pembinaan, pengawasan, 

pengendalian dan penilaian disertai oleh peningkatan kemandirian masyarakat. 

Serta terciptanya supremasi hukum dan tertatanya sistem hukum daerah yang 

mencerminkan kebenaran dan keadilan. 

Pada dasarnya peredaraan narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek 

yuridis adalah sah keberadaannya. Undang-undang Nakotika hanya melarang 

penggunaan narkotika tanpa izin undang-undang yang dimaksud. Penggunaan 

narkotika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu 

pengetahuan. Akan tetapi jauh daripada itu, dijadikan ajang bisnis yang 

menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini merimbas pada 

rusaknya  fisik maupun psikis mental pemakai narkotika khususnya generasi 

muda. Penyalahgunaan narkoba merupakan bentuk tidak pidana, pelanggaran 

hukum, maupun pelanggaran norma sosial. Dalam hal ini instansi kepolisian 

Republik Indonesia yang berwenang untuk mencegah dan menanggulangi 

penyalahgunaan narkoba adalah Unitreskrim Polsek Kartasura. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik mengadakan 

penelitian tentang “UPAYA POLRI DALAM MENANGANI 

PENYALAHGUNAAN NARKOBA OLEH REMAJA (Studi Kasus tentang 

Penyalahgunaan Nakoba: Penyebab, Pencegahan dan Penanganan di Wilayah 

Polsek Kartasura)”. 
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B. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah merupakan bagian terpenting yang harus ada dalam 

penulisan karya tulis ilmiah. Oleh karena itu, sebelum melakukan penelitian harus 

mengetahui terlebih dahulu permasalahan yang ada. Permasalahan yang jelas 

maka proses pemecahan akan terarah dan terfokus. Berdasarkan latar belakang di 

atas maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut “Bagaimana 

upaya Polsek Kartasura dalam menangani penyalahgunaan narkoba oleh remaja 

pada remaja penyalahgunaan narkoba di tahanan Polsek Kartasura?”. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan merupakan pedoman untuk merealisasikan aktivitas yang akan 

dilaksanakan, sekaligus memperjelas apa yang hendak diteliti, serta berfungsi 

sebagai acuan pokok untuk masalah yang diteliti. Peneliti dapat bekerja secara 

terarah, mulai dari mengumpulkan data sampai pada analisis pemecahan 

masalahnya agar terdapat tujuan penelitian yang tepat. Adapun tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui latar belakang penyebab penyalahgunaan Narkoba. 

2. Untuk mengetahui pencegahan penyalahgunaan Narkoba. 

3. Untuk mengetahui pola penanganan Polri terhadap penyalahgunaan Narkoba. 

4. Untuk mengetahui solusi yang diberikan oleh Polisi Sektor dalam rangka 

rehabilitasi. 
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D. Manfaat atau Kegunaan Penelitian 

1. Manfaat atau kegunaan secara teoritis 

a. Mendapat teori baru tentang “upaya Polri dalam menangani 

penyalahgunaan narkoba oleh remaja (studi kasus tentang penyalahgunaan 

narkoba: penyebab, pencegahan dan penanganan di wilayah Polsek 

Kartasura)”. 

b. Sebagai dasar untuk kegiatan penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat atau kegunaan secara praktis. Memperoleh data-data dan informasi 

guna dianalisis agar dapat digunakan dalam menjawab rumusan masalah yang 

peneliti kemukakan. Memberikan sumbangsih kepada pihak penegak hukum, 

pihak aparat penegak hukum baik kepolisian, dan pengadilan dalam 

menangani anak bermasalah dengan hukum. 

 

E. Daftar Istilah 

 Penjelasan istilah yang diambil dalam setiap kata kunci akan mempermudah 

untuk memahami isi yang ada didalamnya dan lebih mudah untuk dipelajari. Yang 

menjadi kata kunci dalam judul penelitian sebagai berikut: 

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat POLRI 

adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan, ketertiban 

masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, 

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpiliharanya 

keamanan dalam negeri. 
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2. Remaja adalah anak yang berumur 12-19 yang mencapai kematangan fisik dan 

mental. 

3. Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya. Menurut 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika 

dapat di lihat dalam Bab I pasal 1 ayat 1 yaitu: Narkotika adalah zat atau obat 

yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun 

semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, 

hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan 

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan 

sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini. 

 


