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ABSTRAK

ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP PENINGKATAN
KETERLIBATAN WANITA DALAM PEREDARAN NARKOTIKA

Oleh

YONEFKI

Penelitian ini berupa membahas tentang keterlibatan wanita dalam peredaran
narkotika. Hal ini disebabkan karena perkembangan peredaran Narkotika semakin
menunjukkan variasinya dimana dalam kegiatan yang bertentangan dengan hukum
tersebut wanita dilibatkan. Permasalahan dalam skripsi ini adalah faktor yang
menyebabkan terjadinya peningkatan keterlibatan wanita dalam peredaran
narkotika dan bagaimanakah upaya penanggulangan yang perlu dilakukan untuk
mencegah peningkatan keterlibatan wanita dalam peredaran narkotika.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris.
Data sekunder di peroleh dari penelitian kepustakaan yang meliputi buku-buku
literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi dan lain-
lain.Data primer diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan dengan
melakukan wawancara terhadap narasumber.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa :
Bentuk keterlibatan wanita dalam peredaran narkotika pada dasarnya adalah
sebagai kurir narkotika. Bentuk-bentuk keterlibatan wanita dalam narkotika
tersebut disebabkan posisi tawar perempuan yang sangat rendah terhadap laki-laki
(pacar atau suami, dan komplotannya). Karena ancaman kekerasan, perempuan
tidak kuasa menolak permintaan suami atau pacar. Atau, karena perempuan itu
membutuhkan uang, atau sudah dipenuhi segala kebutuhan materinya, dengan kata
lain dibuat menjadi tergantung, maka perempuan tidak mampu menolak
permintaan laki-laki. Faktor yang menyebabkan wanita terlibat dalam peredaran



Yonefki

narkotika ditinjau dari segi kriminologi adalah: Faktor ekonomi, dimana wanita
menjadikan kegiatan pengedaran narkotika sebagai mata pencarian yang
dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri dan keluarganya, Status
wanita yang merupakan isteri atau pacar dari seorang bandar narkotika, sehingga
mau tidak mau ia dilibatkan dalam kegiatan lawan gendernya, Kurangnya respek
kepolisian atau alat negara dalam melakukan pengawasan dan menemukan
indikasi peredaran narkotika melalui seorang wanita. Upaya-upaya yang perlu
dilakukan untuk mencegah atau menanggulangi keterlibatan wanita dalam
peredaran narkotika adalah: Memberikan sosialisasi kepada wanita tentang bahaya
yang dapat dicapai dalam penggunaan narkotika, Memberdayakan wanita dalam
kegiatan-kegatan positif dan juga membuka lapangan pekerjaan bagi wanita dan
melakukan penegakan hukum secara konsisten dengan penerapan hukuman
maksimal kepada pelaku pengedaran narkotika.

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan penulis menyarankan, hendaknya
melakukan upaya-upaya pelatihan pemberdayaan perempuan baik secara sosial
maupun ekonomi. Dengan melatih keberdayaan perempuan tersebut, diharapkan
kaum perempuan tidak pasrah dalam mengatasi permasalahan perekonomian
keluarga yang dihadapinya bahkan sampai mengambil jalan pintas untuk
mengedarkan narkotika.

Kata Kunci : Kriminologi, Wanita, Narkotika
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara yang mencita-citakan terwujudnya masyarakat yang

sejahtera, adil, dan makmur, serta merata materil dan spritual berdasarkan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, perlu meningkatkan kualitas sumber

daya manusia sebagai salah satu modal pembangunan nasional termasuk derajat

kesehatannya. Demi meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia di

Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat maka perlu upaya

peningkatan dibidang pengobatan dan pelayanan Kesehatan, salah satunya ialah

dengan mengusahakan ketersediaan psikotropika dan obat-obatan jenis tertentu

yang sangat dibutuhkan untuk kesehatan, untuk percobaan dan penelitian untuk

kepentingan ilmu pengetahuan.1

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan, narkotika memegang peranan penting

karena narkotika ini digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan,

penelitian, pengembangan pendidikan dan pengajaran sehingga ketersediaannya

perlu dijamin melalui kegiatan produksi dan impor. Namun demikian, dampak

positif dari narkotika sering disalahgunakan seperti penggunaan yang berlebihan

1Makalah Kejahatan yang dilakukan oleh Wanita. 245 Januari 2007, Jakarta, IKAHI, hlm. 8.
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dan pemakaian yang berulang-ulang tanpa adanya petunjuk dari medis yang jelas.2

Akibat dari itu semua tanpa pengawasan dari petugas yang berwenang akan

mengakibatkan ketagihan sehingga ketergantungan, yang kemudian

menimbulkan berbagai permasalahan, baik secara langsung maupun tidak

langsung dalam kehidupan sehari-hari.

Perkembangan era globalisasi yang pesat dimana masyarakat lambat laun akan

berkembang yang diikuti proses penyesuaian diri terhadap kemajuan teknologi

dan ilmu pengetahuan, maka perilaku manusia dalam hidup bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara justru semakin kompleks dan bahkan sampai multi

kompleks. Dengan kata lain, pelanggaran terhadap norma-norma tersebut semakin

sering terjadi dan kejahatan semakin bertambah baik jenis maupun polanya.

Perilaku yang demikian apabila di tinjau dari segi hukum tentunya ada pelaku

yang dapat dikategorikan tidak sesuai dengan norma (hukum) yang berlaku.

Untuk itu masyarakat sangat memerlukan hukum yang mengatur sebagai pengatur

segala tindak-tanduk manusia dalam masyarakat, dan dalam menjalankan fungsi

hukum itu pemerintah dapat menggunakan alat paksa yang lebih keras yaitu

berupa sanksi atau penegakan hukum.

Penegakan supermasi hukum dimulai dengan melakukan pembenahan-

pembenahan baik dari segi materil (substansi) maupun dari segi formal sebuah

peraturan perundang-undangan dan peningkatan kualitas sumber daya aparat

penegakan hukum. Dari sisi perundang-undangan, kualitas sebuah peraturan

perundang-undangan harus diperhatikan secara lebih seksama, dimana substansi

2 Julianan Lisa FR , Nengah Sutrisna W , Narkoba, psikotropika dan gangguan jiwa , Nuha
Medika , Yogyakarta , 2013 , hlm. 42.
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materi sebuah undang-undang harus sinkron dan relevan baik dalam hubungannya

dengan pengaturan perundang-undangan lain ataupun nilai-nilai yang ada dalam

masyarakat.

Kriminologi difokuskan terhadap kejahatan. Untuk mengerti materi dari

kriminologi, setiap kriminolog dengan demikian harus memiliki dasar yang baik

terhadap hukum pidana. Pada awal abad ke sembilan belas pelaksaan  hukum

pidana di banyak negara-negara Eropa telah dipengaruhi oleh beberapa penulis

yang pendekatannya mengacu kepada klasisisme. Eksponen utama secara umum

setuju dengan pendapat Cesare Beccaria yang mengeluarkan idenya dalam buku

yang berjudul Kejahatan dan Hukuman (On Crimes and Punishments). Pendapat

Cesare kemudian diambil oleh filsuf Inggris Jeremy Bentham. Pandangan utama

dari organisasi masyarakat diadopsi oleh para klasisisme yang dipengaruhi oleh

teori kontrak sosial dari Thomas Hobbes dan Rousseau. Masyarakat setuju untuk

bergabung dalam suatu bentuk tatanan sosial dengan consensus/persetujuan umum

di dalamnya dengan menyetujui untuk memelihara konsensus tersebut. Bagian

kontrak   sosial tersebut memberikan   pemerintah   kuasa   untuk menghukum

penjahat. Penghukuman tidak boleh sewenang-wenang atau berlebihan, melainkan

sesuai dengan kejahatan yang disebabkan. Manusia adalah makhluk yang rasional

dan oleh karena itu manusia mengerti tanggung jawab dari tindakannya.3

Berbicara mengenai tindak pidana peredaran narkotika, maka kita akan selalu

dihadapkan pada realita yang ada dimana kejahatan yang dilakukan oleh orang-

perorang hingga melibatkan kelompok tertentu dalam suatu komunitas

3 Stephen Jones, Criminology (the fifth edition), Inggris: Oxford University Press,2013, hlm 1-2.
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masyarakat bawah hingga masyarakat kalangan menengah keatas dan bahkan

sampai melibatkan kaum perempuan. Peredaran Narkotika, Psikotropika dan

bahan adiktif lainnya menjadi ancaman nasional yang perlu diperhatikan secara

multidimensional, baik ditinjau dari segi mikro (keluarga) maupun makro

(Ketahanan Nasional). Namun ditinjau dari jenis zat, ketergantungan narkotika

merupakan penyakit mental dan prilaku yang berdampak pada kondisi kejiwaan

yang bersangkutan dan menimbulkan berbagai masalah sosial hingga tindak

kriminal.4

Tindak Pidana Narkotika adalah kejahatan dengan modus operasi yang rapih,

yaitu memanfaatkan teknologi paling mutakhir dan canggih dalam bidang

telekomunikasi dan transportasi. Modus yang dilakukan melalui telekomunikasi

salah satunya melalui jejaring internet seperti transaksi jual beli online dan

dibidang transportasi melalui penyebrangan pelabuhan. Pada kenyataan nya,

teknologi yang digunakan dalam modus operandi ini tidak sebanding dengan yang

dimiliki oleh aparat penegak hukum di banyak negara, termasuk Indonesia.5

Para pelaku kejahatan narkotika seringkali lolos atau tidak terdeteksi oleh aparat

penegak hukum, sindikat narkotika bisa beroprasi lebih leluasa, bahkan

melibatkan kaum perempuan. Pola penggunaan narkotika terus meningkat, dari

sisi pengguna di seluruh wilayah dunia, tersedia banyak akses dengan mudah

untuk mendapatkan narkotika, dan disisi kecenderungan sosial khususnya kaum

4 Julianan Lisa FR , Nengah Sutrisna W, Op.Cit. hlm. 34.
5 Www.bnn.go.id diakses tanggal 19 januari 2015 pukul 14.30 WIB.
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muda (pelajar) dan kaum pekerja, menyebar lebih cepat melaui komunikasi yang

semakin baik.6

Narkotika yang beredar di tengah masyarakat mempunyai dampak yang

berbeda-beda, namun secara umum dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu

narkotika yang mengakibatkan ketergantungan mental dan narkotika yang

mengakibatkan ketergantungan mental dan fisik. Dalam kaitan tersebut diatas ,

peredaran gelap narkotika, yaitu meliputi kelompok : remaja, anak-anak, pelajar,

tempat hiburan, kelompok pekerja dan ibu rumah tangga/kaum perempuan,

bahkan kaum perempuan sering dilirik sebagai alat yang ampuh untuk

mengedarkan narkotika.7

Peredaran narkotika tidak hanya didominasi oleh kaum pria saja tetapi juga kaum

wanita. Kasus peredaran narkotika yang dilakukan oleh wanita beberapa bulan

terahir pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 sekitar Pukul 16.00 WIB yaitu

dilakukan oleh seorang wanita bernama Sutriasih (34) yang ditangkap petugas

Direktorat Narkoba Kepolisian Daerah Lampung di Perumahan Bukit Kemiling

Permai (BKP) Blok S No. 276 RT 028 LK. III. Dari tangan tersangka, polisi

berhasil mengamankan barang bukti berupa narkotika jenis sabu seberat 6 Kg

menurut keterangan dari tersangka narkotika jenis sabu tersebut akan di edarkan di

Bandar Lampung, dan tersangka memproleh barang haram tersebut dari Aceh.8

Kasus peredaran narkotika yang kedua ibu rumah tangga (IRT) bernama Eka

Wahyuni (30), diringkus jajarannya lantaran diduga sebagai pengedar narkotika

6Ibid.
7 Op.Cit. Julianan Lisa FR , Nengah Sutrisna W , hlm. 12.
8 http://elshinta.com/news/29321/2015/10/13/polisi-berhasil-ungkap-kasus-peredaran-narkoba-
wanita-bandar-lampung. di akses pada tanggal 19 desember 2015.
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jenis Sabu yang kerap mengedarkan barang haram di wilayah Tulang bawang

Barat. "Pelaku ini diringkus di kontrakannya Kecamatan Tumijajar Tulangbawang

Barat. Dengan semakin banyaknya wanita beraktifitas di luar rumah, bekerja

maupun dalam aktivitas lain sebagaimana halnya pria, tentu juga dapat

terpengaruh oleh lingkungan sekelilingnya. Wanita yang sering berada di luar

rumah akan memiliki lingkungan pergaulan yang lebih luas dan memiliki teman

dari berbagai kalangan ataupun profesi.9

Hal ini dapat dilihat diberbagai media massa tentang berita-berita kriminalitas

yang dilakukan oleh wanita yang menunjukkan betapa tertekannya kondisi sosial

kaum wanita di satu sisi, yaitu mulai dari tekanan dalam keluarga sampai kepada

masalah ekonomi yang semakin menghimpit, sehingga konstribusi ini menjadikan

wanita terlibat dalam penyalahgunaan narkotika baik itu sebagai pengguna,

pengedar, maupun kurir pengantar narkotika. Hal ini tentunya sangat merusak

masa depan bangsa, karena wanita sebagai ibu maupun calon ibu tentu harus

mendidik anak-anaknya. Namun jika seorang ibu tersebut terlibat narkotika akan

berpengaruh pada perkembangan generasi penerus bangsa karena akan

mengikuti jejak ibunya untuk terlibat narkotika.10 Berdasarkan hasil riset Badan

Narkotika Nasional (BNN) dari tahun 2014 sd 2015 jumlah tersangka kasus

narkotika pada wanita mengalami peningkatan yang dapat dilihat pada tabel di

bawah ini.

9 Paul. Keterlibatan wanita dalam  kejahatan. Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997.hlm.32
10 Sulistyowati Irianto, Kriminal Atau Korban, (Studi tentang Perempuan dalam KasusNarkotika
Dari Perspektif Hukum Feminis), MAPPI FHUI, Jakarta, 2010,hlm 56
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Tabel 1
Data Tersangka Wanita pada Kasus Narkotika di Indonesia (2014- 2015).11

No Tahun Tersangka Kasus Narkoba Wanita

1 2014 3.366

2 2015 3.702

Sumber : Badan Narkotika Nasional Tahun 2016

Berdasarkan tabel di atas, tersangka pengguna narkotika pada wanita mengalami

peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2014 tersangka pengguna narkoba

wanita mengalami peningkatan sampai 3.366 kasus dan pada tahun 2015

mencapai 3.702 kasus. Badan Narkotika Nasional (BNN) menilai perempuan

kerap diperdaya untuk dijadikan kurir narkotika setelah dijadikan pacar. Data

BNN menunjukan jumlah perempun pengedar narkotika terus bertambah setiap

tahunnya. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menulis  skripsi

dengan berjudul: ”Analisis Kriminologi Terhadap Peningkatan Keterlibatan

Wanita Dalam Peredaran Narkotika”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan keterlibatan wanita

dalam peredaran narkotika?

2. Bagaimanakah upaya penanggulangan yang perlu dilakukan untuk mencegah

peningkatan keterlibatan wanita dalam peredaran narkotika?

11 Www.bnn.go.id diakses tanggal 19 januari 2015 pukul 14.30 WIB.
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2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian hukum pidana dan aspek kriminologi,

khususnya yang berkaitan dengan upaya penanggulangan tindak pidana peredaran

ilegal narkotika yang dilakukan oleh wanita. Ruang lingkup wilayah peneltitan ini

adalah Kota Bandar Lampung dengan waktu penelitian tahun 2016.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.   Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui dan memahami faktor penyebab terjadinya peningkatan

keterlibatan wanita dalam peredaran narkotika.

b. Untuk mengetahui dan memahami upaya penanggulangan yang perlu

dilakukan untuk mencegah peningkatan keterlibatan wanita dalam peredaran

narkotika.

2.   Kegunaan Penelitian

a. SecaraTeoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan

ilmu pengetahuan, khususnya bidang ilmu hukum dan penelitian ini diharapkan

dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian sejenis, pada masa mendatang.

b. Secara Praktis

Penulisan Skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi

pengembangan ilmu pengetahuan di dalam bidang hukum, serta sebagai masukan

dalam peraktek peradilan dan penegakan hukum.
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D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi

dari hasil-hasil penelitian atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk

mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan

oleh peneliti.12

Menurut Syariffuddin Pettanse sebab-sebab kejahatan itu dapat dicari dua faktor

yaitu13:

1. Sebab-sebab yang datang dari dalam si pelaku kejahatan (sebab-sebab intern

yaitu : Hivotesa Atavisme, Heridity (keturunan), bodity pschology, belum

dewasa, Sex Crime, Kleptomani, Endocrime Gland.

2. Sebab-sebab yang datang dari luar si pelaku kejahatan (sebab-sebab ekstern).

Sampai saat ini yang paling banyak dipelajari oleh para ahli adalah menacari

sebab-sebab kejahatan  yang timbul oleh faktor dari luar si pelaku (sebab

ekstern) sebab faktor inilah menurut sarjana merupakan faktor yang

menentukan dan mendominir perbuatan individu kearah kejahatan.

Sebab kejahatan ektern dapat dilihat dari masalah-masalah sebagai   berikut ;

1. Waktu kejahatan

Adalah untuk mengetahuai pada saat mana kejahatan itu banyak dilakukan  serta

karena tempo waktu yang berkembang maka tindakan penjahat akan memengaruhi

atau dipengaruhi waktu.

12 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : Rineka Cipta. 1986. hlm 103
13 Syarifuddin Pettanse, Kriminologi, Rajawali, Jakarta, 1998,hlm 38
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2. Tempat Kejahatan

Adalah bahwa penjahat itu selalu memilih tempat yang menguntungkan misalnya :

tempat yang gelap, sunyi dan jauh dari tempat patroli atau penjagaan polisi.

3. Lingkungan

Adalah sebab-sebab kejahatan dari lingkungan dimana individu atau si penjahat

itu berada.

Teori Penanggulangan Kejahatan menurut Barda Nawawi Arif adalah14:

a. Sarana Penal

Secara umum upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui sarana

“penal” dan “non penal”, Upaya penaggulangan hukum pidana melalui sarana

penal dalam mengatur masyarakat lewat perundang-undangan pada hakikatnya

merupakan wujud suatu langkah kebijakan (policy).

Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana sarana penal lebih

menitikberatkan pada upaya yang bersifat “Represive” atau disebut

Penindasan/pemberantasan/penumpasan, setelah kejahatan atau tindak pidana

terjadi. Selain itu pada hakikatnya sarana penal merupakan bagian dari usaha

penegakan hukum oleh arena itu kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari

kebijakan penegak hukum (Law Enforcement).

b. Sarana Non Penal

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur (non penal) lebih bersifat

tindakan penecegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah

menagani faktor-faktor kondusif anatara lain, berpusat pada masalah-masalah atau

14 Barda Nawawi Arif,2010, Kebijakan penanggulangan Hukum Pidana Sarana penan dan Non
Penal, Semarang : Pustaka Magister, hlm. 23.
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kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat

menimbulkan atau menumbuhsuburkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari

sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-ipaya nonpenal

menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Di

berbagai Kongres PBB mengenai “The Prevention of crime and treatment of

Offenders” ditegaskan upaya-upaya strategis mengenai penanggulangan sebab-

sebab timbulnya kejahatan.15

Beberapa masalah dan kondisi sosial yang dapat merupakan faktor kondusif

penyebab timbulnya kejahatn, jelas merupakan masalah yang tidak dapat diatasi

semata-mata dengan “penal”. Di sinilah keterbatsan jalur “penal”  dan oleh karena

itu, harus ditunjang oleh jalur “nonpenal”. Salah satu jalur “nonpenal untuk

mengatasi masalah-masalah sosial seperti dikemukaan diatas adalah lewat jalur

“kebijakan sosial” (social policy). Kebijakan sosial pada adasarnya adalah

kebijakan atau upaya-upaya rasional untuk mencapai kesejahtraan masyarakat.

Jadi identik dengan kebijakan atau oerencanaan pembangunan nasional yang

meliputi berbagai aspek yang cukup luas dari pembangunan.

Salah satu aspek kebijakan sosial yang kiranya patut mendapat pehatian ialah

penggarapan masalah kesehatan jiwa masyarakat (social hygene), baik secara

individual sebagai anggota masyarakat maupun kesehatan/kesejahtraan keluarga

(termasuk masalah kesejahtraan anak dan remaja), serta masyarakat luas pada

umumnya. Penggarapan masalah “mental health”, “national mental health” dan

“child welfare” ini pundikemukakan dalam skema Hoefnagels di atas sebagai

salah satu jalur “nonpenal”.

15 Arief,Barda Nawawi. 2005, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum
Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 20.
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Sudarto pernah juga mengemukakan, bahwa “kegiatan karang taruna, kegaiatn

Pramuka dan penggarapan kesehatan jiwa masyarakat dengan pendidikan agama”

Merupakan upaya-upaya nonpenal dalam mencegah dan menaggulangi

kejahatan.16

Pembinaan dan penggarapan kesehatan jiwa masyarakat memang tidak berarti

semata-mata kesehatan rohani/mental, tetapi juga kesehatan budaya dan nilai-nilai

pandangan hidup masyarakat. Ini berati penggarapan kesehatan masyarakat atau

lingkungan sosial yang sehat (sebagai salah satu upaya nonpenal dalam strategi

politi kriminal), tidak hanya harus berorientasi pada pendekatan religius tetapi

juga berorientasi pada pendekatan identitas budaya nasional. Dilihat dari sisi

upaya nonpenal ini berarti, perlu digali, dikembangkan dan dimanfaatkan seluruh

potensi dukungan dan partisipasi masyarakat dalam upaya menagktifkan dan

mengembangkan “extra legal system” atau “Informal and traditional system”

yang ada di masyarakat.17 Upaya non penal yang paling strategis adalah segala

upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan

hidup yang sehat (secara materil dan immateril) dari faktor-faktor kriminogen. Ini

berati, masyarakat dengan seluruh potensinya harus dijadikan sebagai faktor

penangkal kejahatan atau faktor “antikriminogen” yang merupakan bagian integral

dari keseluruhan politik kriminal.

Upaya nonpenal dapat ditempuh dengan menyehatkan masyarakat lewat

kebijaksanaan sosial dan dengan menggali berbagai potensi yang ada di dalam

masyarakat itu sendiri, dapat pula upaya nonpenal itu digali dari berbagai sumber

16 Ibid, hlm. 25.
17 Ibid, hlm. 35.
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lainnya yang juga mempunyai potensi efek-preventif. Sumber lain itu misalnya,

media pers/media massa, pemanfaatan kemajuan teknologi (dikenal dengan istilah

“techno-prevention”) dan pemanfaatan potensi efek-preventif dari aparat penegak

hkum. Mengenai yang terahir ini, Sudarto pernah mengemukakan, bahwa kegiatan

patroli dari polisi yang dilakukan secara kontinu termasuk upaya nonpenal yang

mempunyai pengaruh preventif bagi penajahat (pelanggar hukum) potensial.

Sehubungan dengan hal ini, kegaiatan razia/operasi yang dilakukan kepolisian di

beberapa tempat tertentu dan kegiatan yang berorientasi pada pelayanan

masyarakat atau kegiaatn komuniaktif edukaif dengan masyarakat,dapat pula

dilihat sebagai nonpenal yang perlu diefektifkan18.

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara

konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan

dengan istilah yang diinginkan dan diteliti.19

Adapun konseptual yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

a. Analisis adalah analisa atau penyelidikan terhadap suatu peristiwa. (Karangan,

perubahan dan sebagainya untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebab

musabab duduk perkaranya, dan sebagainya).

b. Kriminologi diartikan sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tantang kejahatan

yang bertujuan untuk memproleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala

kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah

18 Barda Nawawi Arief, 2010, Kebiajakn Penanggulangan Hukum Pidana Sarana Penal dan Non
Penal, Semarang : Pustaka Magister, hlm. 21.
19 Soerjono Soekanto,Penelitian Hukum Normatif, Rajawali pers.Jakarta.1986, hlm. 132.
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keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman,pola-pola dan faktor-faktor

kausal yang berhubungan dengan kejahtan, pelaku kejahatan serta reaksi

masyarakat terhadap keduanya20.

c. Peningkatan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan meningkatkan21.

d. Wanita adalah sebutan yang digunakan untuk spesies manusia berjenis

kelamin betina. lawan jenis dari wanita adalah pria. Wanita adalah kata yang

umum digunakan untuk menggambarkan perempuan dewasa. Perempuan yang

sudah menikah juga biasa dipanggil dengan sebutan ibu. Untuk perempuan

yang belum menikah atau berada antara umur 16 hingga 21 tahun disebut juga

dengan anak gadis. Perempuan yang memiliki organ reproduksi yang baik

akan memiliki kemampuan untuk mengandung, melahirkan dan menyusui22.

e. Peredaran narkotika menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap atau serangkaian kegiatan

penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan

perdagangan maupun pemindahtanganan.

f. Narkotika adalah zat atau obat yang bersal dari tanaaman atau bukan tanaman

baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau

perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa

nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan (Pasal 1 angka 1 Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

20 Yesmil Anwar dan dadang, Kriminologi.Bandung: PT.Refika Aditama. 2013, hlm. 2.
21 Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana ,Bina Aksara,
Jakarta. 1993,  hlm. 46.
22 http://id.wikipedia.org/wiki/Wanita, diakses tanggal 25 Desember 2015 pukul 14.32 WIB
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E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahsan dalam penulisan skripsi ini maka penulis

memyusun pembahasan ini menjadi 5 bab, yaitu :

I. PENDAHULUAN

Sebagai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, permasalahan, perumusan

masalah, tujuan penulisan, metode penelitian serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan

dengan penyusunan skripsi dan diambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka

terdiri dari pengertian dan ruang lingkup kajian kriminologi, tinjauan umum

tentang narkotika, pengaturan hukum pidana terhadap kejahatan narotika dan

faktor-faktor penyebab wanita terlibat dalam peredaran narkotika.

III. METODE PENELITIAN

Bagian ini merupakan bagian yang menguraikan tentang langkah-langkah yang

akan ditempuh dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, cara

pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan penjelasan dan pembahasan mengenai permasalahan yang ada

tentang faktor penyebab keterlibatan wanita dan upaya peanggulangan

pencegahan wanita dalam peredaran ilegal narkotika.
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V. PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan yang berisikan kesimpulan dan

saran-saran dari penulis yang ditulis didalam skripsi.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Kriminologi

Nama kriminologi pertama kali diberi nama oleh Paul Topinard ia adalah

seseorang antropolog Prancis, menurutnya kriminologi berasal dari kata “Crimen”

(kejahatan/penjahat), dan “logos” (ilmu pengetahuan), apabila dilihat dari istilah

tersebut, maka kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang

kejahatan.23

Berikut defenisi kriminologi menurut beberapa sarjana :

1. Cesaria Beccaria mempopulerkan istilah kriminologi sebagai reformasi
terhadap hukum pidana dan bentuk hukuman.24

2. Jeremy Bentham mengembangkan teori rtika didasarakan pada sebuah
kalkulasi empiris sebagai sebagian besar dari sifat manusia.25

3. Edwin H. Sustherland dan donald R. Cressey, yang mengatakan bahwa
kriminologi adalah proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, dan
reaksi terhadap para pelanggar hukum.26

4. Paul Mudigno Mulyono memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu
pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia.27

5. W.A Bonger sebagai pakar kriminologi, mengatakan bahwa kriminologi
adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari, menyelidiki sebab-sebab
kejahatan dan gejala kejahatan dalam arti seluas-luasnya adalah termasuk
mempelajari penyakit sosial.28

6. Wilhem Suer mengatakan kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang
kejahatan yang dilakukan oleh individu dan bangsa-bangsa yang berdaya.29

23 Bosu, B. 1982. Sendi-sendi Kriminologi.Surabaya : Usaha Nasional, hlm. 19.
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7. J.M Van Bemmelen berpendapat bahwa kriminologi adalah suatu ilmu yang
mencari sebab-sebab dari kelakuan asusila (merusak).30

8. Menurut Soejono D menjelaskan bahwa dari segi etimologisnya istilah
kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni, crimes yang berati kejahatan,
dan logos yang berarti ilmu pengetahuan, jadi menurut pandangan etimologi
istilah kriminologi berarti ilmu pengetahuan yang mempelajari segala sesuatu
tentang kejahatan dan kejahatan yang dilakukannya.31

9. Menurut Romli Atmasasmita menjelaskan bahwa  Kriminolgi merupakan
studi tentang tingkah laku manusia dan tidaklah berbeda dengan studi
tentang tingkah laku lainnya yang bersifat non kriminal.32

Bonger membagi kriminologi menjadi 5 (lima) cabang,yakni:33

1. Antropologi kriminal: merupakan ilmu pengetahuan tentang manusia yang
jahat dan ilmu ini memberikan suatu jawaban atas pertanyaan tentang orang
jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa, misalnya apakah
ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan

2. Sosiologi Kriminal: Ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala
masyarakat, pokok utama dalam ilmu ini adalah, sampai dimana letak sebab-
sebab kejahatan dalam masyarakat.

3. Psikologi Kriminal: Ilmu pengetahuan tentang penajahat yang dilihat dari
sudut jiwanya.

4. Psikopayologi Kriminal dan Neuropatologi Kriminal: Yakni suatu ilmu
tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.

5. Penologi: Ilmu tentang berkembangnya hukuman dalam hukum pidana.

Bonger juga mengatakan bahwa ada Kiminologi Terapan dalam bentuknya dibagi

menjadi 3 (tiga) bagian:34

1. Higiene Kriminil: Yakni usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya
kejahatan. Misalnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk
menerapkan undang-undang, sistem jaminan hidup dan kesejahtraan yang
dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.

2. Politik Kriminal: Usaha penanggulangan kejahatan di mana suatu kejahatan
telah terjadi. Dalam hal ini dilihat bagaimana seseorang melakukan kejahatan,
jadi tidak semata-mata penjatuhan sanksi.

30 Ibid,hlm. 22-28.
31 Mulyana W.Kusumah. 1981. Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi.Alumni:
Bandung.hlm.7.
32 Ibid.,hlm.7
33 Ibid, hlm. 37.
34 Ibid,hlm. 38.
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3. Kriminalistik: Merupakan ilmu tentang pelaksanaan penyelidikan teknik
kejahatan dan pengusutan kejahatan.

Kriminologi dalam pandangan Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey,
dibagi menjadi tiga cabang utama.35

1. Sosiologi Hukum: Cabang kriminologi ini merupakan analisisis ilmiah atas
kondisi-kondisi berkembangnya hukum pidana. Dalam pandangan Sosiologi
Hukum, bahwa kejahatan itu dilarang dan diancam dengan suatu sanksi.

2. Etiologi Kejahatan: Merupakan cabang Kriminologi yang mencari sebab
musabab dari kejahatan.

3. Penologi: Merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland
memasukkan hak-hak yang behubungan dengan usaha pengendalian
kejahatan baik refresif maupun peventif.

B. Pengertian dan Jenis-jenis Narkotika

Masalah narkotika sudah menajdi pembicaraan dan perhatian masyarakat luas.

Penyalahgunaan narkotika merupakan bahaya yang sangat memprihatinkan,

karena narkotika dapat merusak pribadi-pribadi yang menyalahgunakannya, baik

secara fisik maupun mental. Dampak semakin meninkatnya jumlah pecandunya

maka akan mengaiatkan terjadinya gangguan terhadap keamanan dan ketertiban

masyarakat yaitu dari meningkatnya kriminalitas dan penyakit sosial lainnya.

Umumnya remaja tidak mengetahui akan akibat yang ditimbulkan nya dari

penyalahgunaan narkotika. Mereka hanya mengetahui bahwa dengan

menggunakan narkotika akan mendapatkan rasa nikmat dengan mengkhayal

dalam perasaan menyenangkan.

35 Ibid,hlm. 39.
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Pengertian Narkotika menurut  Pasal 1 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang

Narkotika adalah:

“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 dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam
golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”

Pengertian narkotika secara umum adalah sejenis zat yang dimasukkan kedalam

tubuh untuk sementara akan membawa pengaruh yang berupa, menyenangkan

merangsang dan menimbulkan khayalan atau kenikmatan. Berdasarkan Undang-

Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membagi narkotika menjadi tiga

golongan, sesuai dengan Pasal 6 ayat 1 :

1. 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.

2. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan
digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/
atau untuk tujuan pegembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi
tinggi mengakibatkan ketergantungan.

3. 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.

Penggunaan narkotika dengan dosis yang teratur untuk kepetingan pengobatan,

tidak akan membawa akibat atau dampak sampingan yang membahayakan bagi

orang yang bersangkutan, disamping penggunaan secara legal (sah) bagi

kepentingan ilmu pengetahuan dan pengobatan, narkotika juga dipakai pula secara

ilegal (tidak sah) atau disalahgunakan, dan pemakaian secara ilegal inilah yang

membahayakan.
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Remaja sebagai anggota masyarakat harus menyadari bahwa, orang-orang

kecanduan narkotika akan mengalami penderiataan yang sangat mengrikan.

Narkotika berasal dari bahasa Yunani narkom yang berarti : membuat

lumpuh,membuat mati rasa.36

“Remington’s Pharmaceutical Sciences mendefenisikan narkotika sebagai

zat-zat yang mampu mengurangi kepekaan terhadap rangsangan (stabilitas),

menawarkan Blakiston’s Gould Medical mempunyai batasan sebagai berikut :

Narkotika adalah zat obat yang menghasilkan tak sadar (stupor), tak peka

rangsangan atau tidur.37

Pengertian lain narkotika dalam bahsa inggris Narcotic adalah bahan-bahan uang

mempunyai akibat bersifat :

a. Membiuskan (dapat menurunkan kesadaran).

b. Merangsang (Meningkatkan kegaiatan-kegaiatan atau prestasi kerja).

c. Menimbulkan ketergantungan dan mengikat.

d. Mengkhayalkan (menimbulkan daya hayal dan halusinasi).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam

Undang-Undang narkotika tersebut di atas, yang dikategorikan sebagai narkotika

tidak saja obat bius melainkan juga candu, ganja, shabu-shabu, morphin,heroin

dan zat-zat lain yang umum memberi pengaruh-pengaruh depresant dan

halusinogen.

36 A.R Sujono, Bony Daniel. Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.
Sinar Grafika. Jakarta.2011.hlm. 12.
37 B.Bosu, Sendi-sendi Kriminologi,Surabaya.Usaha Nasional: 1982,hlm. 68.
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Berlakunya Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang sekaligus

mencabut berlakunya Undang-Undang No.22 Tahun 1997 mengenai jenis

Psikotropika Golongan I dan Golongan II, adalah berdasarkan pertimbangan-

pertimabangan sebagai berikut:

a. Bahwa narkotika merupakan obat yang diperlukan dalam bidang pengobatan

dan ilmu pengetahuan.

b. Bahwa sebaliknya, narkotika dapat pula menimbulkan ketergantungan yang

sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pembatsan yang seksama.

c. Bahwa pembuatan, penyimpanan, pengedaran, menanam dan penggunaan

narkotika tanpa pembatasan dan pengawasan yang seksama dan bertentangan

dengan peraturan yang beralaku merupakan tindak pidana Narkotika yang

merugkan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia,

masyarakat, bangsa dan negara, serta ketahanan nasional Indonesia.

d. Bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan

dengan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh

jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban,

terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan

kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga Undang-undang No.22

tahun 1997 tentang nakotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan

situasi dan kondisi yang berkembang untuk memberantas dan menanggulangi

tindak pidana tersebut.
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Seiring dengan perkembangan masyarakat dan teknologi yang sangat pesat, tentu

akan mempengaruhi juga peraturan-peraturan lama yang sudah terbelakang dan

kurang memadai lagi, sebab masih banyak kelemahan-kelemahannya. Menurut

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang termasuk zat

barkotika dalah sebagai berikut. Selanjutnya dapat dibaca dihalaman lampiran.

Berdasarkan pendapat Lydia H. Martono dan Satya Joewana, ada beberapa macam

mempengaruhi Narkotika pada kerja otak yakni sebagai berikut38:

1. Narkotika yang menghambat kerja otak, yang disebut depresansia, yang

menyebabkan kesadaran menurun dan tombul kantuk. Contohnya opoida

(candu, morfin, heroin, petidin), obat penenang/tidur (seative, dan henotika)

seperti pil KB, Lexo, Rohyp, MG dan sebagainya serta alkohol.

2. Narkotika yang memacu kerja otak yang disebut stimulansia, yang

menimbulkan rasa segar dan semangat, percaya diri meningkat, hubungan

dengan orang lain menjadi akrab, akan tetapi menyebabkan tidak bisa tidur,

gelisah, jantung berdebar lebih cepat dan tekanan darah meningkat.

Contohnya amfetamin, ekstasi, sabu, kokain, dan nikotin yang terdapat dalam

tembakau.

3. Narkotika yang menyebabkan hayal yang disebut halusnoigenetika.

Contohnya LSD dan ganja, yang menyebabkan serbagai pengaruh seperti

berubahnya  persepsi waktu dan ruang serta meningkatnya daya hayal. Karena

itulah ganja dapat digolongkan sebagai halusinogenetika.

38 Martono,lidya dan Satya Joewana, 2006, Narkoba Mempengaruhi Kerja Otak, Makalah
disajikan seminar sehari “Keluarga Besar Narkoba” yang diselenggarakan oleh Badan Narkotika
Nasional, Jakarta 20 juni 2006.hlm. 11.
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C. Akibat-akibat Penyalahguaan Narkotika

Membahas masalah akibat penyalahgunaan Narkotika baik yang membawa

penderitaan terhadap si pemakai (para pecandu) maupun akibat sosialnya, telah

lama menjadi problema yang sangat serius, salah satu sasaran yang ingin dicapai

adalah, penemuan jalan keluar dan cara agar narkotika agar narkotika digunakan

secara benar menurut ketentuan atau kepentingan medika.

Umumnya kita menemui orang yang menggunakan Narkotika adalah didorong

oleh rasa ingin tahu dan mencoba-coba untuk kedalah kegiatan yang bertalian

dengan Narkotika. Berdasarkan uraian di atas, sebenarnya banyak cara para

pecandu dalam menggunakan Narkotika. Ada yang dengan mengoyak dinding

pembuluh darahnya menggunakan jarum suntik, dan menyilet kulitnya lalu

memasukkan bahan-bahan Narkotika ke dalam luka-luka sayatan.

Penyalahgunaan Narkotika akan membawa pengaruh terhadap si pemakai yaitu

memaksa si pemakai untuk menggunakan secara terus-menerus, dan secara cepat

akan tergantung pada jenis-jenis Narkotika yang dipergunakan. Seseorang

memakai Narkotika secara terus-menrus, jika dipakai sebagai pelariannya dalam

menghadapi kesulitan, akan mendapatkan ketenangan di saat obat berpengaruh,

akan tetapi kesadarannya menurun atau pulih ia akan segera mengahadapi

kesulitannya kembali. Hal inimemberikan anggapan bahwa Narkotika yang

dipergunakan merupakan sumber kepuasan, alat yang mampu melenyapkan

kesulitan dalam menghadapi suatu persoalan. Beberapa tingkatan dari penggunaan

Narkotika sebagai tempat pelariannya, itu setelah ada “eksperimen”, penggunaan,
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occasional (kadang-kadang) dan penggunaan yang amat Frequent (sering) dan

lain-lainnya.39

Beberapa pecandu akan menyadari akan bahayanya dan berhenti menggunakan

narkotika. Penyalahgunaan narkotika dan menimbulkan pengaruh dan efek-efek

dan akibat terhadap tubuh si pemakai dengan gejala-gejala sebagai berikut:

1. Depresan yaitu mengendurkan atau mengurangi aktifitas atau kegiatan

susunan syaraf pusat, sehingga dipergunakan untuk menenangkan syaraf

seseorang untuk tidur/istirahat.

2. Stimulan yaitu meningkatkan keaktifan susnan syaraf pusat, sehingga

merngsang dan meningkatkan kemampuan fisik seseorang.

3. Halusinogen yaitu menimbulkan perasaan-perasaan yang tidak rill atau

khayalan-khayalan yang menyenangkan.40

Akibat yang ditimbulkan akibat kecanduan antara lain:

1. Rusaknya susnan saraf pusat.

2. Rusaknya organ tubuh, seperti hati dan ginjal.

3. Timbulnya penyakit kulit, seperti bintik-bintik merah kulit, kudis dan

sebagainya

4. Lemahnya fisik, moral, dan daya pikir.

5. Timbulnya kecendrungan melakukan penyimpangan sosial dalam masyarakat,

seperti berbohong, berkelahi, seks bebas, dan lain sebagainya.

39 Soerjono, D., Narkotika dan Remaja, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 14.
40 AR. Sujono dan Bony Daniel, Op.Cit, hlm. 6.
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6. Timbulnya kegiatan/aktifitas dis-sosial seperti, mencuri, menodong,

merampok dan sebagainya untuk mendapatkan uang guna membeli narkotika

yang jumlah dosisnya semakin tinggi.41

Seseorang yang ketergantungan pada zat-zat narkotika ada dua macam

ketergantungan yaitu ketergantungan psikologi dan fisik. Ketergantungan

psikologi adalah suatu keinginan terhadap suatu yang selalu berada dalam ingatan,

seperti orang yang terbiasa merokok dan harus kopi, sedangkan ketergantungan

fisik adalah ketagihan terhadap rangsanagan narkotika, yang bila penggunaannya

tidak terpenuhi atau dihentikan akan membawa pengaruh pada tubuh seperti

muntah-muntah, sesak nafas, serta mendorong yang bersangkutan untuk berusaha

memproleh narkotika untuk menhilangkan pengaruh-pengaruh tersebut.

Pengaruh suatu obat pada tubuh bila obatnya dipakai terus-menerus, sehingga

untuk mendapatkan tingkat pengaruh yang sama maka orang yang bersangkutan

harus menggunakan obat0obatan dalam dosis yang semakin tinggi. Pecandu yang

sedang ketagihan di samping pribadinya tersiksa, maka ia akan berusaha untuk

memproleh uang guna mendapatkan nakotika, dalam memenuhi ketagihannya ia

akan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak wajar, yang biasanya dapat

mengganggu msayarakat. Bahaya dan mengerikan apabila pada suatu saat

pecandu-pecandu Narkotika, telah melanda mereka yang tergolong lemah atau

yang tidak mampu mebeli Narkotika untuk memenuhi kebutuhannya.

41 Loc.Cit



27

Berdasarkan uraian di atas maka akibat-akibat sosial dalam kurun waktu lama

sudah bisa dilihat. Yaitu kerwanan terhadap perkembangan generasi yang akan

datang. Karena remaja yang telah terjangkit oleh zat-zat narkotika akan bersifat

apatis, dan masa bodoh tanpa memikirkan masa depannnya. Dampak

penyalahgunaan narkotika terhadap Masyarakat, dalam waktu yang amat singkat

pecandu-pecandu narkotika merupakan faktor-faktor potensial yang kriminogen.

Penyalahgunaan narkotika bisa merupakan faktor yang paling menentukan akan

timbul suatu kejahatan.  Apabila narkotika dipakai sebagai alat subversi dari suatu

negara terhadap negara lain maka, akibatnya akan terasa sekali yaitu negara akan

mengalami suatu kehancuran. Suatu bukti yang dapat diketahui adalah seperti

Cina dalam perang candu dimana Inggris, menggunakan candu sebagai alat untuk

merusak atau menghancurkan lawan dari dalam. Akibatnya anatara lain Hongkong

dalam waktu yang tidak lama berhasil menjadi daerah koloni Inggris.42

Penggunaan para orang tua di dalam menyelamatkan putra-putrinya dari bahaya

narktoika ini maka perlu memahami permasalahan narkotika dan bahaya-

bahayanya. Selanjutnya setelah memahami permasalahan narkotika dapatlah

dipakai untuk bahan kesiap-siagaan dalam rumah tangga masing-masing guna

keselamatan putra-putrinya. Mengetahui permasalahan narkotika dan akibat-

akibatnya yang setiap saat dapat mengintai putra-putrinya, maka asuhan dan

pengawasan terhadap tingkah lakunya haruslah juga didasari kasih sayang dan

sering mengadakan dialog yang sangat akrab. Dengan demikian kemungkinan

kecil bahaya penyalahgunaan narkotika ini akan menimpa putra-putrinya.

42 Soerjono, D., Narkotika dan Remaja  Bandung: Alumni 1985 , hlm. 14.
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D. Bentuk Tindak Pidana Peredaran Narkotika

1. Bentuk Tindak Pidana Narkotika

a. Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu tindakan kejahatan dan

pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai

dan juga terhadap masyarakat di sekitar secara sosial, maka dengan pendekatan

teoritis, penyebab dan penyalahgunaan narkotika adalah merupakan delik

materil, sedangkan perbuatannya untuk dituntut pertanggungjawaban pelaku,

melupakan delik formil Selain itu penyalahgunaan narkotika merupakan suatu

pola penggunaan yang bersifat patogolik, berlangsung dalam jangka waktu

tertentu dan menimbulkan ganguan fungsi sosial dan okupasional (Pasal 127

ayat (1), (2), dan (3)

b. Tindak pidana menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai

atau menyediakan Narkotika Golongan I, II, III, baik berupa tanaman

maupun bukan tanaman secara tanpa hak atau melawan hukum. (Pasal 111,

112, 113 ayat (1), 117, dan 122)

c. Tindak pidana di bidang Produksi Narkotika. Narkotika hanya dapat

diproduksi oleh industri farmasi tertentu yang telah memperoleh izin khusus

dari Menteri Kesehatan. Pengertian produksi adalah kegiatan atau proses

menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan narkotika secara

langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau nonekstraksi dari sumber

alamiah atau sintetis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau

mengubah bentuk Narkotika (Pasal 1 angka 3). Untuk memproduksi Narkotika

dimungkinkan untuk memberikan izin kepada lebih dari satu industri

farmasi, tetapi dilakukan secara selektif dengan maksud agar pengendalian
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dan pengawasan narkotika dapat lebih mudah dilakukan. Ancaman pidana bagi

mereka yang memproduksi narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum

diatur dalam (Pasal 113 ayat (1) dan (2) untuk Narkotika golongan I Pasal 118

ayat (1) dan (2) untuk Narkotika golongan II, Pasal 123 ayat (1) dan (2)

untuk Narkotika Golongan III.

2. Bentuk Tindak Pidana Peredaran Narkotika

Bentuk tindak pidana peredaran narkotika yang umum dikenal antara lain :

1. Pengedaran narkotika

Karena keterikatan suatu mata rantai peredaran Narkotika, baik Nasional maupun

Internasional.

2. Jual beli narkotika

Hal ini pada umumnya dilatarbelakangi oleh motivasi untuk mencari keuntungan

materil, namun ada juga karena motivasi untuk kepuasan.43

Pasal mengenai tindak pidana peredaran narkotika :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika.

Pasal 114
1.  Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum dan menawarkan untuk di
jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,
atau menyerahkan Narkotika Golongan I dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda
paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak
10.000.000.00,00 (sepuluh mliar rupiah).
2. Dalam hal perbuatan menawarkan, menjual, membeli, dan menjadi perantara
dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau meneria Narkotika Golongan I
sebagai mana di maksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya

43 M. Taufik Makaro, dkk, Jual beli narkotika, 2005 ;hlm. 43-45.
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melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi, pelaku dipidana dengan pidana mati,
pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam)
tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan di pidana denda maksimum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 115
1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim,
mengangkut, atau mentransito Narkotika Golonga I dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan
dipidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan
paling banyak 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)
2. Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentaransito
Narkotika Golongan I sebgaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk
tanaman beratnya melebihi 1(satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon
dan beratnya melebihi 5 (lima) gram pelaku dipidana dengan pidana penjara
seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling
lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebgaimana dimaksud
pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 119
1.  Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual,
menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau
menyerahkan Narkotika Golongan II, di pidana dengan pidana penjara paling
singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahundan pidana denda
paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak
Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
2. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,
menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika
Golongan II sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) beratnya melebihi 5
(lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup,
atau pidana penjara paling  singkat 5  (lima) tahun dan paling lama 20  (dua
puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditambah.1/3(sepertiga).

Pasal 120

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim,
mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan
pidana denda paling sedikit Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan
paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
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2. Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito
Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beratnya  melebih
5  (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5
(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 124
1.  Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual,
menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau
menyerahkan Narkotika Golongan III, di pidana dengan pidana penjara paling
singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahundan pidana denda
paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak
Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,
menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika
Golongan II sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) beratnya melebihi 5
(lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup,
atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima
belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimna dimaksud pada ayat (1)
ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal. 25
1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim,
mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan
pidana denda paling sedikit Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)
dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
2. Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito
Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beratnya melebih
5  (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3
(tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda
maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) detambah 1/3 (sepertiga).
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E. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan menggunakan Sistem

Peradilan Pidana (SPP) atau disebut juga penanggulangan secara penal.

Disamping itu penanggulangan lain dapat juga dengan non sistem pearadilan atau

disebut juga non penal.

a. Upaya penal, adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat represif

bagi pelanggar hukum atau pelaku kejahatan. Jadi upaya ini dilakakan setelah

kejahan terjadi.

b. Upaya non penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat

preventif, yaitu upaya-upaya pencegahan terhadap kemungkinan kejahatan

yang dilaksanakan sebelum terjadi kejahatan. Meskipun demikian apabila

pencegahan diartikan secara luas maka tindakan represif yang berupa

pemberian pidana terhadap pelaku kejahatan dapatlah damasukan

kedalamnya, sebab pemberian pidana juga dimakssudkan agar orang yang

bersangkutan dan masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak

pidana.44

Penanggulangan sistem ini dilakukan kepada pelaku kejahatan. Jadi disini

penanggulangan yang dilakukan disamping yang menggunakan sifat penderitaan

bersifat deterrence, juga dilakukan penyuluhan dan pengarahan agar tidak

melakukan tindak pecurian setelah ia lepas dari masa hukuman. Dalam kamus

besar bahasa Indonesia, pengertian penanggulangan kejahatan adalah

menanggulangi, menghadapi, mengatasi, sedangkan penanggulangan adalah suatu

proses perbuatan cara menanggulangi. Dalam kriminologis istilah

44 Barda Nawawi Arif .Kebijakan Hukum Pidana.Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
1996.hlm.5
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penanggulangan kejahatan dapat diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan untuk

mencegah dan menanggulangi suatu tindakan kejahatan atau suatu pelanggaran

untuk melihat ketertiban dalam masyarakat.
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III. METODE PENELITIAN

Metode merupakan suatu bentuk atau cara yang dipergunakan dalam pelaksanaan

suatu penelitian guna mendapatkan mengolah, dan menyimpulkan data yang

memecahkan suatu masalah.45

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan

yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis empiris adalah

peneltian yang dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan yang ada

khususnya dalam penegakan hukum. Penelitian hukum yuridis empiris merupakan

penelitian yang menitikberatkan prilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya

dengan hukum.46 Penelitian hukum yuridis-normatif adalah penelitian mengenai

pemberlakuan atau impelementasi ketentuan hukum normatif (kodefikasi, undang-

undang, atau kontrak) secara in action pada setiap pristiwa hukum tertentu yang

terjadi dalam masyarakat.47

45 Soerjono Soekanto. Penagntar penelitian hukum. Jakarta. Indonesia Pers: 1986, hlm. 5.
46 Suratman, H. Philips Dillah. Metode Penelitian hukum. Alfabeta. Bandung. 2012. hlm. 88.
47 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan penelitian hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004. hlm.
134.
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B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya dapat dibedakan anatar data yang

diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diproleh dari bahan pustaka.48

Data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder.

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum

yang mengikat yang dalam hal ini antara lain:

a. Undang-Undang dasar 1945.

b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan

bahan hukum primer  dan dapat membantu dalam menganalisa atau mengkaji

dan memahami bahan hukum primer, diantaranya seperti buku-buku atau

literatur-literatur ilmu pengetahuan hukum, hsil-hasil penelitian juga

peraturan-peraturan dibawah undang-undang.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang berguna sebagai penunjang

membuat penulisan skripsi, Seperti Kamus Besar Indonesia, media masa,

makalah, dan bahan dari internet yang berkaitan dengan masalah penelitian

ini.

48 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif. Rajawali Pers. Jakarta. 1990. hlm. 11.
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C. Penentuan Narasumber

Narasuber adalah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga.

Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber yaitu Polisi di wilayah hukum

Polresta Bandar Lampung, Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dan

Psikiater Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung. Untuk mendapatkan data yang

diperlukan dari narasumber yang telah dipilih sebagai sampel yang dianggap dapat

mewakili seluruh narasumber.

Metode penentuan narasumber yang akan diteliti yaitu menggunakan metode

Purposive Sampling, yaitu penarikan narasumber yang dilakukan berdasarkan

penunjukan yang sesuai dengan wewenang atau kedudukan sampel.49

Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kanit Reserse Narkoba Polresta Bandar Lampung : 1 orang

b. Petugas BNN Provinsi Lampung : 1 orang

c. Psikiater Pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung : 1 Orang

Jumlah : 3 Orang

49 Tim Penyusun Kamus Besar Bahsa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1997. hlm. 609.
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D. Pengumpulan Data

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data ditentukan dengan cara sebagai berikut:

a. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer. Studi lapangan ini

dilakukan dengan metode wawancara terpimpin, yaitu dengan mengajukan

pertanyaan kepada para responden yang telah ditentukan dimana pertanyaan

tersebut telah disiapkan terlebih dahulu.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder, dengan studi

kepustakaan ini dimaksudkan untuk memperoleh hasil penelitian, yang

dilakukan dengn cara membaca, mengutip dan menelaah bahan-bahan hukum

dan literatur yang ada relevansinya dengan permasalahan yang akan dibahas.

2. Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari data sekunder maupun data primer kemudian dilakukan

metode sebagai berikut:

a. Editing data, yaitu memilih data yang relevansinya bagi penelitian, kejelasanya,

supaya memperoleh data yang benar-benar diperlukan dalam pembahasan.

b. Klasifikasi data, yaitu mengelompokan data sesuai dengan sub pokok bahasan

supaya mempermudah dalam melakukan analisis.

c. Sistematisasi data, yaitu proses mengolah data yang diperoleh pada waktu

penelitian karena data masih mentah, harus diolah terlebih dahulu. Tahap ini
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data-data dirangkum, dipilih yang pokok dan relevan dengan permasalahan

yang diteliti.

E. Analisis Data

Data yang diproleh kemudian akan di analisis dengan menggunakan dengan

anlisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu melukiskan kenyataan-kenyataan yang

ada berdasarkan hasil penelitian. Dari analisis data tersebut dilanjutkan dengan

menarik kesimpulan indukatif, yaitu cara berfikir yang didasarkan fakta-fakta

yang bersifat khusus yang kemudian diambil kesimpulan secara umum.
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BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa :

1. Faktor penyebab seseorang Wanita melakukan peredaran narkotika di

wilayah hukum Polresta Bandar Lampung adalah karena faktor ekonomi,

faktor lingkungan keluarga, faktor lingkungan sosial dan kurangnya

pemahaman dan penghayatan  serta pengamalan nilai- nilai keagamaan.

2. Upaya-upaya penanggulangan kejahatan peredaran narkotika dapat berupa

upaya pencegahan penindakan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian, Badan

Narkotika Nasional, dan pembinaan yang dilakukan di Lembaga

Pemasyarakatan, selain itu pihak kepolisian memberikan pemahaman kepada

masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam menanggulangi masalah peredaran

narkotika khususnya lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah.
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B. Saran

Adapun saran-saran yang diberikan adalah:

1. Mengingat salah satu kendala penanggulangan kejahatan peredaran narkotika

adalah kurangnya perhatian dari masyarakat untuk melaporkan kepada pihak

kepolisian, maka sebaiknya pihak kepolisian dan BNN melakukan penjelasan

dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya kerjasama dalam

menanggulangi kejahatan peredaran narkotika.

2. Melakukan upaya-upaya pelatihan pemberdayaan perempuan baik secara sosial

maupun ekonomi. Dengan melatih keberdayaan perempuan tersebut,

diharapkan kaum perempuan tidak pasrah dalam mengatasi permasalahan

perekonomian keluarga yang dihadapinya bahkan sampai mengambil jalan

pintas untuk mengedarkan narkotika.
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