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ABSTRAK 

Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Narkotika di 

Kabupaten Kudus (Studi di Polres Kudus). Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui mengenai faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya 

tindak pidana narkotika di Kabupaten kudus, serta untuk mengetahui upaya-upaya 

apa saja yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Kudus dalam 

menanggulangi terjadinya tindak pidana narkotika di Kabupaten Kudus. 

Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dengan teknik 

penggumpulan data yaitu data primer dan data skunder yang diperoleh langsung 

dari hasil wawancara dengan kepolisian, Satuan narkoba Polres Kudus yaitu pihak 

yang bertanggungjawab dan terkait langsung dalam menangani tindak pidana 

narkotika dan penelitian kepustakaan, kemudian ananlisis data menggunakan 

analisis diskriptif kualitatif. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab tindak pidana 

narkotika di Kabupaten Kudus sebagian besar terletak pada pengedarnya sehingga 

mempermudah seseorang untuk memperoleh narkotika tersebut bukan hanya itu 

faktor pergaulan juga menjadi penyebab terjadinya tindak pidana narkotika dik 

Kabupaten Kudus, karena semakin banyaknya tindak pidana narkotika membuat 

Kepolisian Resor Kudus semakin berupaya menanggulanginya. Upaya-upaya 

yang dilakukan Kepolisian Resor Kudus untuk menanggulangi tindak pidana 

narkotika di Kabupaten Kudus seperti melakukan kampanye dengan program 

“Deklarasi Anti Narkotika” dan bekerjasama dengan instansi-instansi masyarakat 

yang lain demi berlangsungnya program tersebut dengan baik.  
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ABSTRACT 

Review of Kriminologis Against the crime of narcotics in Kudus (Kudus 

Polres study). This research aims to find out about any factors which are the 

cause of the occurrence of the crime of narcotics in the County, as well as to know 

what efforts are undertaken by the police in tackling the Holy resorts Kudus of the 

occurrence of the crime of narcotics in the County Kudus. 

This research use sociological methods of juridical technique of data 

collection that is the primary data and the data obtained directly from skunder 

results interview with police, Drug Units, Polres responsible parties namely Holy 

and associated direct in addressing the crime of narcotics and research 

librarianship, then ananlisis the data using qualitative diskriptif analysis. 

The results of this study indicate that the cause of the crime of narcotics in 

Kudus largely lies in the Publisher so it makes it easy for someone to obtain a 

narcotic is not only that the Association also became a factor in the causes of the 

occurrence of the crime of narcotics dik Kudus, as more membeludaknya crime 

Narcotics Police make Holy Resort increasingly seeks to overcome. Efforts done 

to overcome Holy Resort Police Crime narcotics Kudusseperti Regencies in 

campaigns with the program "Declaration of Anti Narcotics" and in cooperation 

with the agencies of the other Community institutions for the sake of the 

continuation of the programme as well. 
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