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ABSTRAK 

 

ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PEREMPUAN PELAKU 

PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA 

 

Oleh 

DOLLY C SIHOMBING NABABAN 

 

 

Penyalahgunaan narkotika semakin menunjukkan variasinya dimana dalam 

kegiatan yang bertentangan dengan hukum tersebut berbagai kalangan turut 

dilibatkan. Permasalahan serius yang sedang dihadapi pada saat ini adalah 

masalah keterlibatan perempuan dalam penyalahgunaan narkotika, ini merupakan 

masalah yang sangat kompleks yang memerlukan upaya penanggulangan yang 

komprehensif dengan melibatkan kerjasama antara multidispliner, multi sektor 

dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara 

berkesinambungan, konsekuen dan konsisten. Permasalahan yang akan dibahas 

dalam skripsi ini adalah mengenai faktor penyebab perempuan melakukan 

penyalahgunaan narkotika beserta upaya penanggulangan terjadinya 

penyalahgunaan narkotika oleh perempuan. 

Metode penelitian dalam skripsi ini adalah menggunakan pendekatan yuridis 

normatif serta dengan pendekatan yuridis empiris. Narasumber berjumlah 5 orang 

yaitu : 2 orang anggota Polisi, 1 orang anggota BNN, 1 orang petugas LP Wanita 

kelas IIA WayHui serta 2 orang narapidana penyalahguna narkotika. 

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi kepustakaan dan studi 

lapangan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman tentang hukum, 

kesulitan ekonomi, pendidikan, dan lingkungan sekitar merupakan faktor yang 

membuat perempuan melakukan penyalahgunaan narkotika. Upaya 

penanggulangan yang dilakukan pihak kepolisian ada dengan dua upaya yaitu : 

upaya preventif merupakan upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian 

untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika, kegiatan ini pada dasarnya 

berupa pembinaan dan pengembangan lingkungan pola hidup masyarakat 

terutama kaum perempuan, serta upaya represif dimana polisi akan melakukan 

tindakan-tindakan terhadap kasus-kasus penyalahgunaan narkotika. 



 

 

Dolly C Sihombing Nababan 

Dari hasil penelitian ini, penulis memberikan saran dengan menitikberatkan pada 

upaya mengatasi faktor penyalahgunaan narkotika, yaitu perlunya peran aparat 

penegak hukum agar lebih memaksimalkan fungsi masyarakat yang tanggap dan 

dapat mengambil tindakan dan melaporkan kepada pihak yang berwajib akan 

segala sesuatu yang terjadi di masyarakat. Serta dalam upaya penindakan yang 

dilakukan oleh aparat kepolisian diperlukan profesionalisme dalam menangani 

penyalahgunaan narkotika. Dan Melakukan upaya-upaya pelatihan pemberdayaan 

perempuan baik secara sosial maupun ekonomi. 

Kata kunci: Kriminologis, Perempuan, Narkotika 
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MOTTO 

 

 

Bersukacitalah dalam pengaharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan 

bertekunlah dalam doa. 

(Roma 12:12) 

 

Berpengharapanlah ! Sikap positif memberi anda pengharapan, sikap 

negatif memberi anda ketakutan. 

 (Ajahn Brahmn) 

 

Ketidaksempurnaan dan kegagalanku sama banyaknya dengan berkat 

Tuhan yang diberikan dalam bentuk sukses dan kemampuan, dan keduanya 

kupersembahkan di kakiNya.  

(Mahatma Gandhi) 
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 I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan kejahatan bukanlah suatu hal yang asing, oleh karena 

sejarah kehidupan manusia sejak awal diciptakan telah terbukti mengenal 

kejahatan. Apalagi pada saat seperti sekarang ini perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi justru memberi peluang yang lebih besar bagi 

berkembangnya berbagai bentuk kejahatan. Atas dasar itulah maka 

kriminologi dalam pengaktualisasian dirinya berupaya mencari jalan untuk 

mengantisipasi segala bentuk kejahatan serta gejala gejalanya. 

Kejahatan sangatlah berhubungan dengan kemiskinan, pendidikan, 

pengangguran dan faktor-faktor sosial ekonomi lainnya utamanya pada 

negara berkembang. Faktor ekonomi merupakan yang paling banyak 

mempengaruhi terjadinya suatu kejahatan terlebih pada Negara-negara 

berkembang, kenaikan akan mengikuti pertumbuhan dan perkembangan 

ekonomi. 

Penyakit sosial masyarakat sangatlah banyak, salah satunya adalah 

penyalahgunaan narkotika. Saat ini terdapat zat-zat adiktif yang negatif 

dan sangat berbahaya bagi tubuh. Pada awalnya narkotika hanya dipakai 
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secara terbatas oleh beberapa komunitas manusia di beberapa Negara, tapi 

kini narkotika telah menyebar dalam spektrum yang kian meluas. 

Narkotika telah menjadi problem bagi umat manusia di berbagai belahan 

bumi dan bisa mengancam hari depan umat manusia. 

Terdapat beberapa akronim yang berkaitan dengan Narkotika , misalnya : 

NAZA ( Narkotika dan Zat Adiktif ) atau NAPZA ( Narkotika, Alkohol, 

Psikotropika dan Zat Adiktif )1. Psikotropika dan Narkotika digolongkan 

dalam obat-obat atau yang berbahaya bagi kesehatan, maka mengenai 

produksi pengadaan, peredaran, penyaluran, penyerahan ekspor dan impor 

obat-obat tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 

tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika. Sedangkan Zat adiktif, disinggung dalam Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. 

Penyalahgunaan narkotika dapat mengakibatkan sindrom ketergantungan 

apabila penggunaannya tidak berada di bawah pengawasan dan petunjuk 

tenaga kesehatan dan mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Hal 

ini tidak saja merugikan bagi pengguna, akan tetapi juga berdampak sosial, 

ekonomi,dan keamanan Negara,sehingga hal ini merupakan ancaman bagi 

kehidupan bangsa dan Negara. 

Penyalahgunaan narkotika mendorong adanya peredaran narkotika itu 

sendiri, sedangkan peredaran gelap narkotika menyebabkan meningkatnya 

                                                           
1 Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, 2013, Narkoba Psikotropika dan Gangguan Jiwa 

Tinjauan Kesehatan dan Hukum, Yogyakarta, Nuha Medika, hlm 1 
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penyalahgunaan yang makin meluas dan berdimensi internasional. Oleh 

sebab itu diperlukan adanya upaya pencegahan dan penanggulangan 

penyalahgunaan narkotika dan upaya pemberantasan peredaran gelap 

narkotika secara illegal terlebih dalam era globalisasi komunikasi, 

infomasi, dan transportasi sekarang ini sangat diperlukan. 

Perbedaan suatu sifat yang melekat baik pada kaum laki-laki maupun 

perempuan merupakan hasil konstruksi sosial dan kultural. Misalnya, 

bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, kasih sayang, anggun, cantik, 

sopan, emosional atau keibuan, dan perlu perlindungan. Sementara 

laki-laki dianggap kuat, keras, rasional, jantan, perkasa, galak, dan 

melindungi. Padahal sifat-sifat tersebut merupakan sifat yang dapat 

dipertukarkan. Berangkat dari asumsi inilah kemudian muncul berbagai 

ketimpangan diantara laki-laki dan perempuan. 

Konstruksi sosial yang membentuk pembedaan antara laki-laki dan 

perempuan itu pada kenyataannya mengakibatkan ketidakadilan terhadap 

perempuan. Pembedaan peran, status, wilayah dan sifat mengakibatkan. 

perempuan tidak otonom. Perempuan tidak memiliki kebebasan untuk 

memilih dan membuat keputusan baik untuk pribadinya maupun 

lingkungan karena adanya pembedaan-pembedaan tersebut. 

Dewasa ini penyalahgunaan narkotika semakin menunjukkan variasinya 

dimana dalam kegiatan yang bertentangan dengan hukum tersebut 

berbagai kalangan turut dilibatkan. 
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Permasalahan serius yang sedang dihadapi pada saat ini adalah masalah 

keterlibatan perempuan dalam penyalahgunaan narkotika. Berkaitan 

dengan masalah penyalahgunaan narkotika, merupakan masalah yang 

sangat kompleks yang memerlukan upaya penanggulangan yang 

komprehensif dengan melibatkan kerjasama antara multidispliner, multi 

sektor dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara 

berkesinambungan, konsekuen dan konsisten. Perkembangan 

penyalahgunaan narkotika dari waktu-kewaktu menunjukan 

kecenderungan yang semakin meningkat dan akan berakibat sangat 

merugikan bagi individu maupun masyarakat luas. 

Semakin banyaknya wanita beraktifitas di luar rumah, bekerja maupun 

dalam aktivitas lain sebagaimana halnya pria, tentu juga dapat menjadi 

salah satu faktor yang mempengaruhi perempuan terpengaruh oleh 

lingkungan sekelilingnya.  

Perempuan yang sering berada di luar rumah akan memiliki lingkungan 

pergaulan yang lebih luas dan memiliki teman dari berbagai kalangan atau 

profesi. Mengikuti trend dan gaya hidup, serta bersenang-senang terlihat 

seperti wajar-wajar saja, tetapi keinginan untuk dapat menyesuaikan diri 

dengan lingkungan tersebut menyebabkan perempuan lebih membutuhkan 

banyak materi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Hal itu yang bisa juga 

memudahkan bagi perempuan untuk terdorong menyalahgunakan 

narkotika, baik itu sebagai pengguna, pengedar, maupun sebagai kurir.  
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Hal ini tentunya sangat merusak masa depan bangsa, karena perempuan 

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 narkotika2  

Lemahnya posisi perempuan dalam menentukan kebijakan, menjadikan 

perempuan mudah dikorbankan. Artinya saat ia diciduk pihak kepolisian, 

mereka relatif tidak melakukan pemberontakan atau mengajukan 

pembelaan baik secara fisik maupun melalui pembelaan hukum. Jika 

perempuan tertangkap, rata-rata perempuan tak berbuat macam-macam. 

Rendahnya pengetahuan terkait narkotika dan hukum menjadikan mereka 

sebagai elemen tak berdaya dalam mata rantai jaringan pengedaran 

narkotika, realitasnya para perempuan yang tertangkap itu memang tidak 

memiliki akses informasi seputar seluk beluk narkotika oleh karenanya ia 

berada dalam posisi yang rentan. 

Berdasarkan hasil riset Badan Narkotika Nasional (BNN) dari tahun 2011-

2015 jumlah tersangka kasus narkotika pada perempuan mengalami 

peningkatan yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

 

 

 

                                                           
2 Sulistyowati Irianto, criminal atau korban, (studi tentang perempuan dalam kasus Narkotika 

Dari Perspektif Hukum Feminis), Jakarta, MAPPI FH UI,hlm 56 
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Tabel 1. 

Jumlah Data Tersangka Kasus Narkotika pada Perempuan di 

Indonesia (2011-2015)3 

 

No Tahun Tersangka Kasus Narkoba Perempuan 

1 2011 3.679 

2 2012 3.269 

3 2013 4.256 

4 2014 3.270 

5 2015 3.478 

Sumber: Badan Narkotika Nasional Tahun 2016 

Berdasarkan tabel di atas, tersangka pengguna narkotika pada perempuan 

mengalami penurunan maupun peningkatan tiap tahunnya. Pada tahun 

2011 tersangka pengguna narkotika sebanyak 3.679 kasus menurun 

menjadi 3.269 kasus pada tahun 2012 dan mengalami peningkatan yang 

sangat signifikan pada tahun 2013 menjadi 4.256 kasus, tetapi pada tahun 

2014 yang mana merupakan tahun penyelamatan para pengguna narkotika, 

tersangka pengguna narkotika menurun drastis menjadi 3.270 kasus, 

namun pada tahun 2015 kembali mengalami peningkatan menjadi 3.478 

kasus. 

 

                                                           
3 www.bnn.go.id di akses tanggal 08 maret 2016 pukul 01:38 WIB 

http://www.bnn.go.id/
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Begitu pula di Kota Bandar Lampung yang merupakan wilayah hukum 

Polres Bandar Lampung dengan peningkatan jumlah populasi penduduk 

yang cukup tinggi setiap tahunnya serta berada pada lokasi yang strategis 

yaitu merupakan salah satu jalur akses transportasi antara propinsi dan 

juga menjadi pusat aktivitas perekonomian, perdagangan serta kegiatan 

masyarakat lainnya sehingga memungkinkan akan banyak terjadi tindak 

pidana di tengah–tengah kehidupan masyarakat khususnya tindak pidana 

penyalahgunaan narkotika yang melibatkan perempuan sebagai pelaku 

tindak pidana. 

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas maka penulis 

terdorong untuk melakukan kajian secara mendalam tentang 

penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh perempuan dalam bentuk 

skripsi dengan mengangkat judul analisis kriminologis terhadap 

perempuan dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah di 

atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut : 

1. Apakah faktor penyebab perempuan melakukan penyalahgunaan 

narkotika ? 

2. Bagaimanakah upaya penanggulangan terjadinya penyalahgunaan 

narkotika oleh perempuan di Kota Bandar Lampung ? 
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya tindak 

pidana penyalahgunaan narkotika oleh perempuan di Kota Bandar 

Lampung. 

b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan  terjadinya tindak pidana 

penyalahgunaan narkotika oleh perempuan di Kota Bandar 

Lampung. 

2. Manfaat Penelitian ini adalah : 

a. Manfaat Teoritis : 

1. Hasil penelitian dapat memberikan kegunaan untuk 

mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum pidana. 

2. Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain 

yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti. 

b. Manfaat Praktis : 

1. Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi 

masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait tentang 

tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh perempuan. 
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2. Dengan dibuatnya penulisan ini diharapkan dapat memberikan 

masukan kepada pihak Kepolisian Bandar Lampung dalam 

rangka menanggulangi tindak pindana penyalahgunaan 

narkotika oleh perempuan di Kota Bandar Lampung. 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

1. Kerangka Teoritis 

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenar-benarnya merupakan 

abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya 

bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial 

yang dianggap relevan untuk penelitian. 

setiap penelitian akan ada suatu kerangka teoritis yang menjadi acuan dan 

bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap 

relevan oleh peneliti. 

Teori yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini 

adalah: 

a. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan 

Teori yang dapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan-

permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan sangatlah banyak. Teori-teori 

tersebut pada hakekatnya berusaha untuk mengkaji dan menjelaskan hal-hal 

yang berkaitan dengan penjahat dan kejahatan. Menjelaskan hal tersebut sudah 

tentu terdapat hal-hal yang berbeda antara satu teori dengan teori yang 

lainnya. 
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Adapun beberapa teori tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan, yaitu : 

1. Teori Lingkungan 

Teori ini dipelopori A. Lacassagne. Dalam teori sebab-sebab terjadinya 

kejahatan yang mendasarkan diri pada pemikiran bahwa “dunia lebih 

bertanggung jawab atas jadinya diri sendiri”4. 

Teori ini merupakan reaksi terhadap teori antropologi dan mengatakan bahwa 

lingkunganlah yang merupakan faktor yang mempengaruhi seseorang 

melakukan kejahatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut adalah : 

1.      Lingkungan yang memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan. 

2.      Lingkungan pergaulan yang memberi contoh dan teladan. 

3.      Lingkungan ekonomi, kemiskinan dan kesengsaraan. 

2. Lingkungan Pergaulan yang Berbeda-beda 

Faktor ini menegaskan, selain dari faktor internal (yang berasal dari diri 

pribadi), faktor eksternal yaitu lingkungan mempunyai pengaruh yang besar 

dalam menentukan kejahatan yang bisa terjadi, seperti apa yang dinyatakan 

oleh W.A. Bonger yaitu “Pengaruh lingkungan sangat berpengaruh dalam 

menentukan kepribadian seseorang, apakah ia akan menjadi orang jahat atau 

baik”5. 

 

                                                           
4 Soejono, D. 1973, Doktrin-doktrin krimonologi,Bandung, Alumni, Hlm. 42. 

5 Soejono, D. 1976, Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention), Bandung, Alumni, Hlm. 42. 
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3. Teori Kontrol Sosial 

Komponen dari kontrol sosial ada tiga yaitu kurangnya kontrol internal yang 

wajar selama masih anak-anak, hilangnya kontrol tersebut dan tidak adanya 

norma-norma sosial atau konflik norma-norma yang dimaksud. Terdapat dua 

macam kontrol yaitu personal kontrol dan sosial kontrol. Personal kontrol 

(internal kontrol) adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar 

seseorang tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma yang 

berlaku dalam masyarakat. Sedangkan Kontrol Sosial (eksternal kontrol 

adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga dalam masyarakat untuk 

melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif. 

Kontrol sosial baik personal kontrol maupun sosial kontrol menentukan 

seseorang dapat melakukan kejahatan atau tidak, karena pada keluarga atau 

masyarakat yang mempunyai sosial kontrol yang disiplin maka kemungkinan 

terjadinya suatu kejahatan akan kecil, begitu juga sebaliknya, suatu keluarga 

atau masyarakat yang tidak mempunyai kontrol yang kuat maka kejahatan bisa 

saja mudah terjadi akibat dari tidak disiplinnya suatu kontrol tersebut. 

4. Teori Spiritualisme 

Sebab terjadinya kejahatan dapat dilihat dari sudut kerohanian dan 

keagamaan, karena sebab terjadinya kejahatan adalah tidak beragamanya 

seseorang. Oleh karena itu, semakin jauh hubungan seseorang dengan agama 

seseorang maka semakin besar kemungkinan seseorang untuk melakukan 

kejahatan dan sebaliknya, semakin dekat seseorang dengan agamanya maka 
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semakin takut orang tersebut untuk melakukan hal-hal yang menjurus kepada 

kejahatan. 

5. Teori Multi Faktor 

Teori ini sangat berbeda dengan teori-teori sebelumnya dalam memberi 

tanggapan terhadap kejahatan dengan berpendapat sebagai berikut: 

“Penyebabnya terjadi kejahatan tidak ditentukan oleh satu atau dua faktor 

yang menjadi penyebab kejahatan”. 

Menurut teori ini, penyebab terjadinya kejahatan tidak ditentukan hanya dari 

dua teori saja, tetapi dapat lebih dari itu. 

b. Teori Penanggulangan Kejahatan 

Penanggulangan kejahatan terdiri atas tiga bagian pokok yaitu: 

1. Pre-Emtif 

Upaya Pre-Emtif adalah upaya-upaya yang awal dilakukan oleh penegak 

hukum untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Upaya yang dilakukan 

adalah dengan memberikan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga 

dapat terinternalisasi dalam diri seseorang. dengan melakukan pembinaan dan  

penyuluhan bersama instansi terkait, melakukan informasi mengenai bahaya 

melakukan aborsi melalui penyuluhan dan penyebaran pamlet, poster atau pun 

spanduk di setiap daerah. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan 

pelanggaran ataupun kejahatan tapi apabila tidak memiliki niat untuk 

melakukannya maka tidak akan terjadi kejahatan. 
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2. Upaya Preventif 

Upaya preventif adalah tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam 

tahap pencegahan sebelum terjadi kejahatan. Upaya preventif dengan 

melalukan patroli dari personil kepolisian,  

melakukan razia di tempat–tempat rawan terjadi penyalahgunaan narkotika, 

dan juga penjaringan melalui social media. Upaya preventif lebih menekankan 

untuk menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. 

3. Upaya Represif 

Upaya represif adalah upaya yang dilakukan saat sudah terjadi tindak pidana 

atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan 

menjatuhkan hukuman.6 Meliputi penangkapan dan penggeledahan dalam 

rangka pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan dan 

peredaran gelap narkotika, melakukan investigasi serta penyelidikan dan 

penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika 

untuk menetapkan para pelakunya sebagai tersangka. 

2. Konseptual 

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara 

konsep-konsep khusus yang akan diteliti, baik dalam penelitian hukum 

normatif maupun empiris, Biasanya telah merumuskan dalam defenisi-defenisi 

tertentu atau telah menjalankan lebih lanjut konsep tertentu. 

                                                           
6 Soejono, D. 1976,  Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention), Bandung, Alumni, Hlm. 32 
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Kerangka konseptual juga merupakan kerangka yang menghubungkan atau 

menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti 

yang berkaitan dengan istilah. 

Penulis akan menjelaskan pengertian-pengertian pokok yang akan digunakan 

dalam penulisan ini sehingga mempunyai batasan-batasan yang tepat tentang 

istilah-istilah dan maksudnya yang mempunyai tujuan untuk menghindari 

kesalahpahaman dalam penulisan ini. 

1. Analisis adalah penyelidikan suatu peristiwa karangan, perbuatan, dan 

sebagainya untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebab musabab, 

duduk perkaranya, dan sebagainya. 

2. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan 

3. Perempuan adalah salah satu dari dua jenis kelamin manusia, istilah 

perempuan dapat merujuk kepada orang yang telah dewasa maupun yang 

masih anak-anak. 

4. Penyalahguna Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa 

hak atau melawan hukum. 

5. Akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum. 

6. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, 

larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi 

barang siapa yang melanggar aturan tersebut. 
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7. Perkara Pidana adalah hal-hal mengenai ketentuan peraturan yang 

mengatur tentang perbuatan yang dilarang, orang yang melanggar larangan 

tersebut dan pidana. 

E. Sistematika Penulisan 

Agar pembaca dapat dengan mudah memahami isi dalam penulisan skripsi ini 

dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka skripsi ini disusun dalam 5 

(lima) Bab dengan sistematika penulisan adalah sebagai berikut: 

1. PENDAHULUAN 

Merupakan Bab yang memuat latar belakang penulisan. Dari uraian latar 

belakang penulisan ditarik suatu pokok permasalahan dan ruang lingkupnya, 

tujuan dan kegunaan dari penulisan, kerangka teoritis dan konseptual, serta 

sistematika penulisan. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Merupakan bab tinjauan pustaka yang berisi uraian tentang penyalahgunaan 

Narkotika oleh Perempuan dan merupakan bab pengantar dalam dalam 

pemahaman pada pengertian-pengertian umum serta pokok bahasan. Dalam 

uraian bab ini lebih bersifat teoritis yang nantinya digunakan sebagai bahan 

studi perbandingan antara teori yang berlaku dengan kenyataan yang berlaku 

dengan praktek.  
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III. METODE PENELITIAN 

Merupakan bab metode penelitian yang dimulai dari kegiatan pendekatan 

masalah, sumber dan jenis data, penentuan populasi dan sampel, prosedur 

pengumpulan dan pengolahan data, dan analisis data. 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan yang dianggap sebagai 

jantung dari penulisan skripsi, karena pada bab ini akan dibahas 

permasalahan-permasalahan yang ada, yaitu : mengenai apakah faktor 

penyebab perempuan melakukan penyalahgunaan narkotika dan Bagaimana 

upaya penanggulangan terjadinya penyalahgunaan narkotika oleh perempuan 

di Kota Bandar Lampung. 

V. PENUTUP 

Bab ini merupakan hasil akhir yang memuat kesimpulan dan saran penulis. 

Kesimpulan diambil berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah 

dilakukan oleh penulis. Sedangkan saran diberikan berdasarkan hasil 

penelitian yang merupakan tindak lanjut dalam pembenahan dan perbaikan



 

 

 

               II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Kriminologi 

1. Pengertian Kriminologi 

Kriminologi sebagai salah satu cabang dari ilmu pengetahuan sosial 

(social science), sebenarnya masih tergolong sebagai ilmu pengetahuan 

yang masih muda, oleh karena kriminologi baru mulai menampakkan 

dirinya sebagai salah satu disiplin ilmu pengetahuan pada abad ke XIII. 

Meskipun tergolong ilmu yang masih muda, namun perkembangan 

kriminologi tampak begitu pesat, hal ini tidak lain karena konsekuensi 

logis dari berkembangnya pula berbagai bentuk kejahatan dalam 

masyarakat. 

Perkembangan kejahatan bukanlah suatu hal yang asing, oleh karena 

sejarah kehidupan manusia sejak awal diciptakan telah terbukti mengenal 

kejahatan. Apalagi pada saat seperti sekarang ini perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi justru memberi peluang yang lebih besar bagi 

berkembangnya berbagai bentuk kejahatan. Atas dasar itulah maka 

kriminologi dalam pengaktualisasian dirinya berupaya mencari jalan untuk 

mengantisipasi segala bentuk kejahatan serta gejala-gejalanya. 
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Secara etimologi, kriminologi berasal dari kata Crime artinya kejahatan 

dan Logos artinya ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu kriminologi dapat 

diartikan secara luas dan lengkap sebagai ilmu pengetahuan yang 

mempelajari tentang kejahatan7. 

Pembahasan mengenai definisi kriminologi belum terdapat keseragaman 

dan kesatuan pendapat dari pakar kriminologi, berhubung masing-masing 

memberikan definisi dengan sudut pandang yang berbeda. Sehubungan 

dengan hal tersebut, maka penulis akan mencoba mengemukakan beberapa 

pendapat para sarjana atau ahli hukum mengenai pengertian kriminologi, 

antara lain sebagai berikut : 

Kriminologi (sebagai ilmu pengetahuan) mempelajari sebab akibat 

timbulnya suatu kejahatan dan keadaan-keadaan yang pada umumnya turut 

mempengaruhinya, serta mempelajari cara-cara memberantas kejahatan 

tersebut8. 

W.A Bonger9, mengemukakan bahwa kriminologi sebagai salah satu 

disiplin ilmu sosial menelaah gejala dan tingkah laku anggota masyarakat 

dari sudut tertentu yaitu dari segi pola, motivasi, serta usaha 

menanggulangi kejahatan. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang 

mempelajari gejala-gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoritis 

                                                           
7 Abdul Syani, 1987, Kejahatan dan Penyimpangan Suatu Perspektif Kriminilogi, Jakarta, Bina 

Aksara, hlm. 6 

8 Kanter dan Sianturi, 2002, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Jakarta, 

Storia Grafika, hlm. 35 

9 R. Soesilo, 1985, Kriminologi (Pengetahuan tentang sebab-sebab Kejahatan), Bogor, Politea, 

hlm.1 
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dan kriminologi murni). Kriminilogi teoritis adalah ilmu pengetahuan yang 

berdasarkan pengalaman, yang seperti ilmu-ilmu pengetahuan lainnya 

yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala dan mencoba menyelidiki 

krminologi teoritis  disusun kriminologi terapan. 

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab akibat, 

perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan 

menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan10. 

Tugasnya kriminologi merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab 

kejahatan dan akibatnya yang mempelajari cara-cara mencegah 

kemungkinan timbulnya kejahatan. 

Ilmu hukum pidana sering dinamakan  ilmu tentang hukumnya kejahatan, 

tetapi ada juga ilmu tentang kejahatan itu sendiri yang dinamakan 

kriminologi, kecuali objeknya berlainan dan tujuannya pun berbeda, 

dimana hukum pidana adalah peraturan hukum yang mengenai kejahatan 

atau yang berkaitan dengan pidana dengan tujuan ialah agar dapat 

dimengerti dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya 

sedangkan objek kriminologi adalah kejahatan itu sendiri, tujuannya 

mempelajari apa sebabnya sehingga orang yang melakukan dan upaya 

penanggulangan kejahatan itu11. 

                                                           
10 R. Soesilo, 1985, Kriminologi (Pengetahuan tentang sebab-sebab Kejahatan), Bogor, Politea, 

hlm. 3 

11 R. Soesilo, 1985, Kriminologi (Pengetahuan tentang sebab-sebab Kejahatan), Bogor, Politea, 

hlm. 10 
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Lebih terperinci lagi, definisi dari Martin L, Haskell dan Lewis 

Yablonski12, menyatakan bahwa kriminologi adalah studi ilmiah tentang 

kejahatan dan penjahat yang mencakup analisa tentang : 

1. Sifat dan luas kejahatan 

2. Sebab-sebab kejahatan 

3. Perkembangan hukum pidana dan pelaksanaan peradilan pidana 

4. Ciri-ciri penjahat 

5. Pola-pola kriminalitas, dan 

6. Akibat kejahatan atas perubahan sosial 

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan mengenai sikap tindak kriminal. 

Sehubungan itu beliau menjelaskan pula bahwa Kriminologi modern 

berakar dari sosiologi, psikologi, psikiatri dan ilmu hukum yang ruang 

lingkupnya meliputi13 : 

1)  Hakekat, bentuk-bentuk dan frekuansi-frekuensi perbuatan kriminal 

sesuai dengan distribusi sosial, temporal dan geografis. 

2)  Karakteristik-karakteristik fisik, psikologis, sejarah serta. sosial 

penjahat dan hubungan antara kriminalitas dengan tingkah laku 

abnormal lainnya. 

                                                           
12 Soekanto, Soerjono. 1990. Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 10 

13 Soekanto, Soerjono. 1990. Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 27 
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3)  Karakteristik korban-korban kejahatan. 

4) Tingkah laku non kriminal anti sosial, yang tidak semua masyarakat 

dianggap sebagai kriminalitas. 

5) Prosedur sistem peradilan pidana. 

6) Metode-metode hukuman, latihan dan penanganan narapidana. 

7) Struktur sosial dan organisasi lembaga-lembaga penal. 

8) Metode-metode pengendalian dan penanggulangan kejahatan. 

9) Metode-metode identifikasi kejahatan dan penjahat. 

10) Studi mengenai asas dan perkembangan hukum pidana serta, sikap 

     umum terhadap kejahatan dan penjahat. 

Berdasarkan pengertian kriminologi tersebut diatas, maka objek kajian 

kriminologi ditekankan pada gejala kejahatan seluas-luasnya dalam artian 

mempelajari kejahatan dan penjahat, usaha-usaha pencegahan 

penanggulangan kajahatan serta perlakuan terhadap penjahat. Subjek 

kriminologi adalah anggota dan kelompok masyarakat secara keseluruhan 

sebagai suatu kelompok sosial yang memiliki gejala-gejala sosial sebagai 

suatu sistem yang termasuk di dalarnnya gejala kejahatan yang tidak 

terpisahkan. Berdasarkan pengertian kriminologi di atas juga dapat ditarik 

suatu pandangan bahwa kriminologi bukanlah ilmu yang berdiri sendiri 

akan tetapi berada disamping ilmu-ilmu lain, dalam arti kata interdisipliner 
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2. Teori-teori Sebab-sebab melakukan Kejahatan 

Dalam perkembangan kriminologi, pembahasan mengenai sebab-musabab 

kejahatan secara sistematis merupakan hal baru, meskipun sebenarnya hal 

tersebut telah dibahas oleh banyak ahli kriminologi (kriminolog). Di dalam 

kriminologi juga dikenal adanya beberapa teori yaitu: 

1. Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif biologis 

   dan psikologis 

2. Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif sosiologi 

3. Teori-teori yang menjelaskan dari perspektif lainnya 

Terjadinya suatu kejahatan sangatlah berhubungan dengan kemiskinan, 

pendidikan, pengangguran dan faktor-faktor sosial ekonomi lainnya 

utamanya pada negara berkembang, dimana pelanggaran norma 

dilatarbelakangi oleh hal-hal tersebut14. 

Pernyataan bahwa faktor-faktor ekonomi banyak mempengaruhi terjadinya 

sesuatu kejahatan didukung oleh penelitian Clinard di Uganda 

menyebutkan bahwa kejahatan terhadap harta benda akan terlihat naik 

dengan sangat pada negara-negara berkembang, kenaikan ini akan 

mengikuti pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, hal ini disebabkan 

                                                           
14 Widiyanti, Ninik dan Yulius Waskita, 1987,  Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya, 

Cet. I, Jakarta: PT Bina Aksara, hlm. 62 
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adanya "Increasing demand for prestige articles for conficous consumfion 

" 15. 

Faktor lain di samping faktor ekonomi, faktor yang berperan dalam 

menyebabkan kejahatan adalah faktor pendidikan yang dapat juga 

bermakna ketidak tahuan dari orang yang melakukan kejahatan terhadap 

akibat-akibat perbuatannya, hal ini diungkapkan oleh Goddard dengan 

teorinya (The mental tester theory) berpendapat bahwa kelemahan otak 

(yang diturunkan oleh orang tua menurut hukum-hukum kebakaran dari 

mental) menyebabkan orang-orang yang bersangkutan tidak mampu 

menilai akibat tingkah lakunya dan tidak bisa menghargai undang-undang 

sebagaimana mestinya16. 

Faktor lain yang lebih dominan adalah faktor lingkungan, Bonger17, 

dalam "in leiding tot the criminologie " berusaha menjelaskan betapa 

pentingnya faktor lingkungan sebagai penyebab kejahatan. Sehingga 

dengan demikian hal tersebut di atas, bahwa faktor ekonomi, faktor 

pendidikan dan faktor lingkungan merupakan faktor-faktor yang lebih 

dominan khususnya kondisi kehidupan manusia dengan kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

 

                                                           
15 Sahetapy dan Mardjono Reksodiputro, 1982, Paradoks dalam Kriminologi, Jakarta, Rajawali, 

hlm. 94 

16 Widiyanti, Ninik dan Yulius Waskita, Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya, Cet. I, 

Jakarta: PT Bina Aksara, 1987, hlm. 54 

17 R. Soesilo, 1985, Kriminologi (Pengetahuan tentang sebab-sebab Kejahatan), Bogor, Politea, 

hlm. 28 
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B. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-unsurnya 

Tindak Pidana atau delik berasal dari bahasa 

Latin delicta atau delictum yang dikenal dengan istilah strafbar feit dan 

dalam KUHP (Kitab Undang–Undang Hukum Pidana) dengan perbuatan 

pidana atau peristiwa pidana. Kata Strafbar feit inilah yang melahirkan 

berbagai istilah yang berbeda–beda dari kalangan ahli hukum sesuai 

dengan sudut pandang yang berbeda pula. Ada yang menerjemahkan 

dengan perbuatan pidana, tindak pidana dan sebagainya. Pengertian secara 

etimologi ini menunjukan bahwa tindak pidana adalah perbuatan kriminal, 

yakni perbuatan yang diancam dengan hukuman. Dalam pengertian ilmu 

hukum, tindak pidana dikenal dengan istilah crime dan criminal. 

Pompe merumuskan bahwa suatu Strafbaar feit itu sebenarnya adalah tidak 

lain daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-

undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.18 Vos 

merumuskan bahwa Strafbaar feit adalah suatu kelakuan manusia yang 

diancam pidana oleh peraturan perundang–undangan.19 Tindak pidana 

merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana yang memiliki 

pengertian yuridis. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan 

bentuk tingkah laku yang melanggar undang–undang pidana. Kelakuan 

manusia yang melanggar hukum dirumuskan didalam undang-undang, 

melawan hukum, yang patut dipidana. Orang yang melakukan perbuatan 

                                                           
18 Lamintang P.A.F. 1990. Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Sinar Baru. Hlm. 174  

19 Martiman Prodjohamidjojo. 1996. Memahami Dasar – dasar Hukum Pidana Indonesia 1. 

Jakarta: PT. Pratnya Paramita. hlm. 16 
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pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila 

ia mempunyai kesalahan.20 

Tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhi 

pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar 

pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, 

tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu 

mengenai perbuatan pidanya sendiri, yaitu berdasarkan azas legalitas 

(Principle of legality) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan 

yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih 

dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam 

bahasa latin sebagai Nullum delictum nulla poena sine praevia lege. 

Asas legalitas ini mengandung tiga pengertian yaitu: 

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal 

itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang. 

2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan 

analogi. 

3. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut. 

Sehubungan dengan hal pengertian tindak pidana ini Prof. DR. Bambang 

Poernomo, SH, berpendapat bahwa perumusan mengenai perbuatan pidana 

akan lebih lengkap apabila tersusun sebagai berikut: 

                                                           
20 Andi Hamzah. 2001. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia. 

hlm. 22  
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“Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan 

hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang 

melanggar larangan tersebut.”21 

Perumusan tersebut yang mengandung kalimat “Aturan hukum pidana” 

dimaksudkan akan memenuhi keadaan hukum di Indonesia yang masih 

mengenal kehidupan hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak 

tertulis. 

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu 

yang masuk dalam kejahatan, dan Buku III KUHP memuat pelanggaran. 

Dari rumusan tindak pidana dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 

unsur tindak pidana, yaitu: 

a. Unsur tingkah laku; 

b. Unsur melawan hukum; 

c. Unsur kesalahan; 

d. Unsur akibat konstitutif; 

e. Unsur keadaan menyertai; 

f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana; 

g. Unsur tambahan untuk memperberat pidana; 

h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana; 

i. Unsur objek hukum tindak pidana; 

j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana; 

k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana; 

 

                                                           
21 Poernomo, Bambang. 1992. Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm 130 
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Dari 11 (sebelas) unsur itu, di antaranya dua unsur, yakni kesalahan dan 

melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya 

berupa unsur objektif. Unsur  yang bersifat objektif adalah semua unsur 

yang berada diluar keadaan batin manusia, yakni semua unsur mengenai 

perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang 

melekat pada perbuatan dan objek tindak pidana.  Sementara itu, unsur 

yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau 

melekat pada keadaan batin orangnya. Jenis-jenis tindak pidana dibedakan 

berdasarkan dasar-dasar tertentu, yaitu: 

1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (misdrijven) dimuat 

dalam buku II dan pelanggaran (overtredingen) dimuat dalam buku III; 

2. Menurut cara merumuskan, dibedakan antara tindak pidana formil (formeel 

delicten) dan tindak pidana (materieel delicten); 

3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana  sengaja 

(doleus delicten) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (culpose delicten); 

4. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana 

aktif atau positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (delicta 

ommissionis); 

5. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara 

tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama 

atau berlangsung lama atau berlangsung terus; 

6. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan 

tindak pidana khusus; 
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7. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana 

communia (delicta communia, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan 

tindak pidana propria (dapat dialkukan hanya oleh orang memiliki kualitas 

pribadi tertentu) 

8. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka 

dibedakan antara tindak pidana biasa (gewone delicten) 

9. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat 

dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (eenvoudige delicten), tindak 

pidana yang diperberat (gequalificeerde delicten) dan tindak pidana aduan 

(klacht delicten) 

10. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak 

terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, 

seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak 

pidana pemalsuan dan lain sebagainya; 

11. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan 

tindak pidana tunggal (enkelvoudige delicten) dan tindak pidana berantai 

(samengestelde delicten). 

 

Berdasarkan uraian dia atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak 

pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, 

tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan 

tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan pasif. 

 

 



29 

 

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan, kata pidana berarti hukuman 

kejahatan tentang pembunuhan, perampokan, korupsi dan lain sebagainya. 

Pidana juga berarti hukuman. Oleh karena itu, kata mempidana berarti 

menuntut berdasarkan hukum pidana, menghukum seseorang karena 

melakukan tindak pidana. Dipidana berarti dituntut berdasarkan hukum 

pidana, dihukum berdasarkan hukum pidana, sehingga terpidana berarti 

orang yang dkenai hukuman. 

Beberapa istilah yang dapat digunakan untuk tindak pidana, antara 

lain delict (delik), perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbutan pidana, 

perbuatan yang boleh dihukum, pelanggaran pidana, criminal act dan 

sebagainya. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat 

dikenakan hukuman pidana. 

Kata Delict berasal dari bahasa latin delictum juga digunakan untuk 

menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan straf baar feit atau 

tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana22. 

Peristiwa pidana itu adalah sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan 

manusia, yang bertentangan dengan Undang-undang atau peratturan 

perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan 

penghukuman. 

Peristiwa pidana itu mempunyai syarat-syarat, yaitu: 

                                                           

22 Lamintang, 1992,  Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Sinar Baru. 
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a. Harus ada suatu perbuatan manusia. 

b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan didalam 

        ketentuan hukum. 

c. Harus terbukti adanya “dosa” pada orang yang berbuat, yaitu 

       orangnya harus dapat dipertanggungjawabakan. 

d. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum. 

e. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya 

        dalam undang-undang. 

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana yaitu perbuatan yang 

dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang juga disertai ancaman 

(sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa melanggar larangan 

tersebut. Dapat juga dikatakan perbuatan pidana adalah perbuatan yang 

oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, larangan tersebut 

ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang 

ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan 

kepada orang yang menimbulkan kejadian itu23. 

Lebih lanjut Moeljatno menjelaskan antara larangan dan ancaman pidana 

ada hubungan erat, karena itu antara kejadian dan orang yang 

menimbulkan kejadian itu harus ada hubungan yang erat pula, yang tidak 

dapat dipisahkan satu dari yang lain. Suatu kejadian tidak dapat dilarang, 

                                                           
23 Moeljatno, 1985, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta, Bina Aksara, hlm. 37 
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jika yang menimbulkannya bukanlah orang. Seseorang tidak dapat 

diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. 

Untuk menyatakan hubungan yang erat itu, maka dipakaikanlah perkataan 

perbuatan, yaitu pengertian abstrak yang menunjukan kepada dua keadaan 

kongkrit yaitu adanya kejadian yang tertentu dan adanya orang yang 

menimbulkan kejadian itu. 

Dari pengertian ini, maka menurut Moeljatno24, setidaknya terdapat 5 

(lima) pembatasan unsur perbuatan pidana, yaitu : 

1. Kelakuan dan akibat, 

2. Ihwal atau keadaan yang menyertai perbuatan, 

3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana, 

4. Unsur melawan hukum yang objektif, 

5. Unsur melawan hukum yang subjektif. 

Pembatasan unsur-unsur perbuatan pidana ini merupakan langkah limitatif 

guna memperoleh kejelasan tentang pengertian perbuatan pidana. Hal ini 

penting mengingat perbuatan pidana akan berkaitan secara langsung 

dengan pertanggungjawaban pidana (criminal liability). 

Jika orang telah melakukan perbuatan pidana, belum tentu dapat dijatuhi 

pidana sebab masih harus dilihat apakah orang tersebut dapat disalahkan 

atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang tersebut dapat 

                                                           
24 Moeljatno, 1985, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta, Bina Aksara, hlm. 38 
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dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Oleh karena itu, orang yang 

telah melakukan perbuatan pidana tanpa adanya kesalahan, maka orang 

tersebut tidak dapat dipidana, sesuai dengan asas hukum yang tidak 

tertulis, geen straf zonder schuld, yaitu tidak ada pidana tanpa adanya 

kesalahan. 

 

C. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika 

1. Pengertian dan Penggolongan Narkotika 

Narkotika secara umum disebut sebagai drugs yaitu sejenis zat yang dapat 

menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan 

dengan cara memasukan kedalam tubuh manusia. Pengaruh tersebut 

berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan 

halusinasi atau khayalan-khayalan. 

Secara etimologi, kata Narkotika berasal dari bahasa Yunani 

yaitu narke yang artinya terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Orang 

Amerika menyebutnya dengan nama narcotic, di Malaysia dikenal dengan 

istilah dadah sedangkan di Indonesia disebut Narkotika25. 

Sebagian orang berpendapat bahwa narkotika berasal dari 

kata Narcissus yang berarti sejenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai 

bunga yang dapat menyebabkan orang menjadi tidak sadarkan diri. 

                                                           
25 Andi Hamzah, 1986, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Jakarta, Ghalia Indonesia,  

hlm, 224. 
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Pengertian Narkotika secara farmakologis medis menurut Ensiklopedia 

Indonesia adalah obat yang dapat menghilangkan rasa nyeri yang berasal 

dari daerah Viseral dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong atau 

kondisi sadar tetapi harus digertak) serta adiksi, efek yang ditimbulkan 

narkotika adalah selain menimbulkan ketidaksadaran juga dapat 

menimbulkan daya khayal atau halusinasi serta menimbulkan daya 

rangsang atau stimultant. 

Menurut vide Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 2882 Tahun 1970, 

narkotika atau obat bius diartikan secara umum sebagai semua bahan obat 

yang umumnya mempunyai efek kerja bersifat membiuskan (dapat 

menurunkan kesadaran), merangsang (meningkatkan prestasi kerja), 

menagihkan (meningkatkan ketergantungan), dan menghayal (halusinasi). 

Pengertian Narkotika menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 

35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu :  

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan 

tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabka 

menurunnya atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi 

sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan 

ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan sebagaimana terlampir 

dalam undang-undang ini. 

Penggunaan narkotika dengan dosis yang teratur untuk kepentingan 

pengobatan, tidak akan  membawa akibat atau dampak sampingan yang 

membahayakan bagi orang yang   bersangkutan, disamping penggunaan 
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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. 

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 depressant dan halusinogen. 

Berlakunya Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang 

sekaligus mencabut berlakunya Undang-Undang No.22 Tahun 1997 

tentang Narkotika mengenai jenis Psikotropika Golongan  I  dan Golongan 

II, adalah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 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 berlaku merupakan tindak pidana 

Narkotika yang merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi 

kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan negara, serta ketahanan 

nasional Indonesia. 
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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 Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan 

perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk memberantas 

dan menanggulangi tindak pidana tersebut 

 

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. 

Selanjutnya mengenai penggolongan Narkotika di atur dalam Pasal 6 Ayat 

1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu : 

a. Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya digunakan untuk 

tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta 

mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. 

b. Narkotika golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan 

digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi 

dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta 

mempunyai potensi yang tinggi mengakibatkan ketergantungan. 
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c. Narkotika golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan 

banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan 

ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi yang rendah 

mengakibatkan ketergantungan. 

Menurut Wresniworo26,  narkotika menurut cara atau proses 

pengolahannya dapat dibagi kedalam tiga golongan, yaitu : 

a. Narkotika alam adalah narkotika yang berasal dari hasil olahan 

tanaman yang dapat dikelompokkan dari tiga jenis tanaman masing-

masing : 

1. Opium atau candu, yaitu hasil olahan getah dari buah tanaman 

papaver somniverum. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah 

opium mentah, opium masak dan morfin. Jenis opoium ini berasal 

dari luar negeri yang diselundupkan ke Indonesia, karena jenis 

tanaman ini tidak terdapat di Indonesia. 

2. Kokain, yang berasal dari olahan daun tanaman koka yang banyak 

terdapat dan diolah secara gelap di Amerika bagian selatan seperti 

Peru, Bolivia, Kolombia. 

3. Canabis Sativa atau marihuana atau yang disebut ganja termasuk 

hashish oil (minyak ganja). Tanaman ganja ini banyak ditanam 

secara illegal didaerah Khatulistiwa khususnya di Indonesia 

terdapat di Aceh. 

                                                           
26 Wresniwiro, 1999, Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya, Narkotika, Psikotropika dan 

Obat Berbahaya, Jakarta, Yayasan Mitra Bintibmas Bina Dharma Pemuda, hlm. 28 
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b. Narkotika semi sintetis, yang dimaksud dengan Narkotika golongan ini 

adalah narkotika yang dibuat dari alkaloida opium dengan inti 

penathren dan diproses secara kimiawi untuk menjadi bahan obat yang 

berkhasiat sebagai narkotika. Contoh yang terkenal dan sering 

disalahgunakan adalah heroin dan codein. 

c. Narkotika sintetis, narkotika golongan ini diperoleh melalui proses 

kimia dengan mengunakan bahan baku kimia, sehingga diperoleh suatu 

hasil baru yang mempunyai efek narkotika seperti pethidine,metadon 

dan megadon. 

2. Bentuk-Bentuk dan Sanksi Tindak Pidana Penyalahgunaan 

            Narkotika 

 

Narkotika dalam dunia kesehatan bertujuan untuk pengobatan dan 

kepentingan manusia seperti operasi pembedahan, menghilangkan rasa 

sakit, perawatan stress dan depresi. 

Di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika, menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk 

kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Sedangkan untuk pengadaan, impor, ekspor, 

peredaran dan penggunaannya diatur oleh pemerintah dalam hal ini 

Menteri Kesehatan. Sehingga penggunaan narkotika selain yang 

disebutkan pada Pasal 7 di atas, mempunyai konsekuensi akibat yuridis 

yaitu penyalahgunaan narkotika dan akan memperoleh pidana atau 

ancaman pidana sesuai yang diatur dalam undang-undang tersebut. 
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Menurut Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika, yaitu : 

 Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau 

melawan hukum. 

Selanjutnya dalam Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2009 tentang narkotika, memberikan pengertian : 

 Peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan 

atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan 

hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor 

Narkotika. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, tindak pidana narkotika adalah 

tindak pidana penyalahgunaan narkotika tanpa hak atau melawan hukum 

selain yang ditentukan dalam undang-undang. 

Adapun bentuk-bentuk dan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan 

narkotika di atur dalam Bab XV Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika yaitu sebagai berikut : 

 Pasal 111 : (1). Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum 

menanam, memelihara ,memiliki, menyimpan, 

menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I 

dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara 

paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua 

belas) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp 

800.000.000 (Delapan ratus juta rupiah) dan paling 

banyak Rp 8.000.000.000 (Delapan milyar rupiah). 

(2). Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, 

menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika 

Golongan I sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) 
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beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 

(lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan 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. 

           Pasal 112 : (1). Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum 

memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan 

narkotika Golongan I, dipidana dengan penjara paling 

singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) 

tahun atau pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000 

(Delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 

8.000.000.000 (Delapan milyar rupiah). 

 (2).Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, 

atau menyediakan narkotika Golongan I sebagaimana 

yang dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) 

gram, pelaku dipidana dengan 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. 

Pasal 113  : (1). Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum 

memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau 

menyalurkan narkotika Golongan I, dipidana dengan 

pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling 

lama 15 (lima belas) tahun atau pidana denda paling 

sedikit Rp 1.000.000.000 (Satu milyar rupiah) dan 

paling banyak Rp 10.000.000.000 (Sepuluh milyar 

rupiah). 

(2). Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, 

mengekspor, atau menyalurkan narkotika Golongan I 

sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) beratnya 

melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) 

batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman 

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. 

Pasal 114  : (1). Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum 

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, 

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar 

atau menyerahkan narkotika Golongan I, dipidana 
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dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara 

paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua 

puluh) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp 

1.000.000.000 (Satu milyar rupiah) dan paling banyak 

Rp 10.000.000.000 (Sepuluh milyar rupiah). 

(2). Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, 

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam 

jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika 

Golongan I sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) 

yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) 

kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau 

dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, 

pelaku dipidana dengan pidana mati atau pidana 

penjara seumur hidup atau pidana penjara paling 

singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) 

tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3. 

Pasal 115  : (1). Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum 

membawa, mengirim, mengangkut, mentransito 

narkotika Golongan I, dipidana dengan penjara paling 

singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) 

tahun atau pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000 

(Delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 

8.000.000.000 (Delapan milyar rupiah). 

(2). Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, 

mengangkut, mentransito narkotika Golongan I 

sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yang dalam 

bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram 

atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk 

bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana 

penjara seumur hidup atau 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. 

Pasal 116  : (1). Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum 

menggunakan narkotika Golongan I terhadap orang lain 

atau memberikan narkotika Golongan I untuk 

digunakan orang lain, dipidana dengan penjara paling 

singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) 

tahun atau pidana denda paling sedikit Rp 

1.000.000.000 (Satu milyar rupiah) dan paling banyak 

Rp 10.000.000.000 (Sepuluh milyar rupiah). 

(2). Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain 

atau pemberian narkotika Golongan I untuk digunakan 
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orang lain sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) 

mengakibatkan orang lain mati, cacat permanen, pelaku 

dipidana 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. 

Pasal 117 : (1). Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum 

memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan 

narkotika Golongan II, dipidana dengan penjara paling 

singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) 

tahun atau pidana denda paling sedikit Rp 600.000.000 

(Enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 

5.000.000.000 (Lima milyar rupiah). 

(2). Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, 

menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan II 

sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) beratnya 

melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan 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. 

Pasal 122 : (1). Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum 

memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan 

narkotika Golongan III, dipidana dengan penjara paling 

singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun 

atau pidana denda paling sedikit Rp 400.000.000 

(Empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 

3.000.000.000 (Tiga milyar rupiah). 

(2). Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, 

menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan III 

sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) beratnya 

melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan penjara 

paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 

(sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3. 

Dengan demikian, dari uraian-uraian di atas tentang bentuk-bentuk 

penyalahgunaan narkotika sebagaimana yang diatur Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka tindak pidana 

penyalahgunaan narkotika dapat dikelompokan sebagai berikut : 
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a. Penguasaan Narkotika. 

b. Produksi Narkotika. 

c. Jual-beli Narkotika. 

d. Pengangkutan dan transito Narkotika. 

e. Penyalahgunaan Narkotika.



 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian 

masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai 

tujuan penelitian. Metode pendekatan pendekatan penelitian yang 

digunakan penulis dalam skripsi ini, dilakukan dengan dua pendekatan 

penelitian. Adapun dua metode pendekatan penelitian yang digunakan 

tersebut, adalah sebagai berikut: 

1) Pendekatan penelitian secara yuridis normatif adalah pendekatan 

penelitian yang dilakukan untuk mencari kebenaran dengan mengkaji 

dan menelaah beberapa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier 

yang berhubungan atau ada kaitannya dengan tindak pidana yang 

dilakukan dalam keadaan bencana. 

2) Pendekatan penelitian secara yuridis empiris adalah pendekatan 

penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi-

informasi dan berdasarkan fakta lapangan yang ditujukan atau 

berkaitan dengan penegakan hukum, penilaian hukum yang ada 

kaitannya dengan perbedaan akibat hukum suatu perkara pidana. 
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Kedua pendekatan penelitian tersebut untuk  memperoleh gambaran dan 

pemahaman yang jelas dan benar terhadap permasalahan yang ada atau 

yang akan dibahas. 

B. Sumber dan Jenis Data 

jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang 

diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan 

pustaka27. 

sumber dan jenis data pada penulisan ini menggunakan dua sumber data, 

yaitu: 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber 

pertama28. Dengan demikian data primer merupakan data yang 

diperoleh dari studi lapangan yang tentunya berkaitan dengan masalah 

yang akan diteliti dan dibahas. Penulis akan mengkaji dan meneliti 

sumber data yang diperoleh dari penelitian dilapangan serta data ini 

diambil langsung dari sumbernya melalui wawancara yang dilakukan 

terhadap narasumber yang berkompeten. 

 

 

                                                           
27 Soekanto, Soerjono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta Universitas Indonesia Press, 

hlm. 11. 

28 Soekanto, Soerjono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta, Universitas Indonesia Press, 

hlm. 12. 
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2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian 

kepustakaan dengan melakukan studi dokemun, arsip dan literaur-

literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis konsep-

konsep, pandangan-pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang 

berkaitan dengan pokok penulisan. 

           Adapun data sekunder tersebut meliputi : 

a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:  

1.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 

2.  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

3.  Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika 

4.  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United 

Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and 

Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-

Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan 

Psikotropika, 1988) 

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan serta 

sebagai penunjang bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan 

memahami bahan hukum primer, yaitu; 
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1. Peraturan Pemerintah 

2. Putusan Pengadilan 

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dana bahan hukum sekunder. Terdiri 

dari literature-literatur, Kamus Besar Bahasa Indonesia, media massa dan kamus-

kamus yang berhubungan dengan ilmu hukum yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 

 

C. Penentuan Populasi dan Sampel 

Populasi adalah kumpulan elemen-elemen, sampel dan data yang 

mempunyai sifat sama29. Dalam penelitian skripsi ini populasi yang ingin 

dicapai adalah aparat penegak hukum yang berada pada wilayah hukum 

Bandar Lampung dan narapidana di Lapas wanita kelas IIA Bandar 

Lampung. 

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi, 

dengan kata lain hasil dari sampel dapat digeneralisasikan sebagai hasil 

populasi30. 

Sampel ditentukan secara “Purpose Sampling” yang berarti sampel 

disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai dan dianggap telah mewakili 

terhadap masalah yang hendak digambarkan dan dicapai. Narasumber 

                                                           
29 Arifin, Ahmad. 2004. Metode Penelitian. Bandar Lampung, TPSDP FH UNILA, hlm. 7 

30 Soekidjo Notoatmodjo. 2003. Metodologi Penelitian Kesehatan. Jakarta, Rineka Cipta 
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yang dipilih untuk mewakili populasi dan mencapai tujuan penelitian ini 

adalah: 

1. Polisi di SatResNarkoba Polresta Bandar Lampung : 2 orang 

2. Petugas BNN Wilayah Lampung    : 1 orang 

3. Petugas LP Wanita Kelas IIA Way Hui   : 1 orang 

4. Narapidana di LP wanita kelas IIA WayHui  : 2 orang + 

        Jumlah: 6 orang 

 

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data 

1. Metode Pengumpulan Data 

Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah : 

a. Studi Kepustakaan (Library Research) 

Digunakan untuk memperoleh data sekunder, dilakukan melalui 

serangkaian kegiatan dengan cara membawa, mencatat, dan 

mengutip literatur-literatur, perundang-undangan, dokumen, dan 

pendapat para sarjana dan ahli hukum yang berkaitan dengan 

masalah yang akan dibahas dalam penelitian skripsi ini. 

 

 



48 

 

 

b. Studi Lapangan (Field Research) 

Guna memperoleh data primer dilakukan cara wawancara dengan 

responden yang telah direncanakan sebelumnya31. 

 

2. Pengolahan Data 

Data yang diperoleh akan dilakukan pengolahan melalui tahapan 

sebagai berikut: 

a. Editing, yaitu data yang diperoleh dari penelitian diperiksa dan 

diteliti kembali mengenai kelengkapannya, kejelasannya dan 

kebenarannya sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan. 

b. Klasifikasi, yaitu mengelompokkan data sesuai dengan pokok 

bahasan. 

c. Interprelasi, yaitu menghubungkan, membandingkan dan 

menguraikan data serta mendeskripsikannya dalam bentuk uraian, 

untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan. 

d. Sistematisi, yaitu penyusunan data secara sistematis sesuai dengan 

pokok permasalahan sehingga memudahkan analisis data. 

 

                                                           
31 Muhammad, Abdulkadir. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti. 
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E. Analisis Data 

Analisis data akan dilakukan secara kualitatif yaitu data diolah dengan 

serangkaian kata-kata untuk menguraikan kenyataan yang ada 

berdasarkan hasil penelitian secara sistematis, sehingga memperoleh 

arti dan kesimpulan untuk menjawab permasalahan berdasarkan 

penelitian. Kemudian ditarik kesimpulan secara induktif, yaitu cara 

berpikir dalam mengambil suatu kesimpulan terhadap permasalahan 

yang membahas secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang 

bersifatkhusus. 

 



 

 

 

V. PENUTUP 

 

A. Simpulan 

 

Dari hasil pembahasan masalah penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh 

perempuan di Kota BandarLampung, maka dapat ditarik kesimpulan, sebagai 

berikut: 

1. Faktor penyebab penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh 

perempuan di Kota BandarLampung disebabkan karena faktor-faktor 

sebagai berikut: 

a. Faktor diri sendiri 

b. Faktor rendahnya pemahaman tentang hukum. 

c. Faktor kesulitan ekonomi. 

d. Faktor pendidikan. 

e. Faktor lingkungan. 

Faktor kesulitan ekonomi merupakan faktor yang paling banyak atau 

dominan mempengaruhi perempuan menyalahgunakan narkotika. 

2. Usaha-usaha yang ditempuh selama ini dalam upaya menanggulangi 

tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh perempuan 

terdiri atas: 

a. Usaha mencegah atau preventif oleh Polres berupa upaya pengadaan 

sosialisasi hukum agar terciptanya suatu kesadaran, kewaspadaan dan 
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daya tangkal serta terbinanya dan terciptanya suatu kondisi perilaku 

dan norma hidup bebas dari narkotika. 

b. Usaha penindakan atau represif oleh Polres berupa pengintaian dan 

penyamaran, penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan,dan 

memberikan pidana pada pelaku pengedar narkotika serta melakukan 

tindakan lainnya yang berhubungan dengan kasus tindak pidana 

peredaran narkotika. 

c. Menggencarkan atau mengoptimalkan upaya pencegahan dan 

pemberantasan Narkotika sesuai Program P4GN oleh BNN Lampung. 

d. Usaha pembinaan, yakni membina para pelaku penyalahgunaan 

narkotika yang dinyatakan bersalah, yang terdiri dari pembinaan 

spiritual, pembinaan keterampilan dan pembinaan sosial. 

 

B. Saran 

 

Sebagai penutup dari skripsi ini, Penulis memberikan saran-saran yang kiranya 

bermanfaat dalam usaha menghadapi penyalahgunaan narkotika yang khususnya 

dilakukan oleh perempuan di masa-masa yang akan datang, antara lain sebagai 

berikut: 

1. Perlunya peran aparat penegak hukum agar lebih memaksimalkan 

fungsi masyarakat yang tanggap dan dapat mengambil tindakan dan 

melaporkan kepada pihak yang berwajib akan segala sesuatu yang 

terjadi di masyarakat. Serta dalam upaya penindakan yang dilakukan 

oleh aparat kepolisian diperlukan profesionalisme dalam menangani 

penyalahgunaan narkotika. 
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2. Melakukan upaya-upaya pelatihan pemberdayaan perempuan baik 

secara sosial maupun ekonomi. Dengan pemberian program 

keterampilan bagi perempuan yang kurang memiliki pengalaman 

kewirausahaan dan penyertaan modal usaha untuk industri kecil rumah 

tangga, serta Penanganan yang maksimal bagi korban Narkotika di 

panti rehabilitasi supaya benar-benar bersih dari narkotika dan tidak 

akan kembali melakukannya. 

 



 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Literatur 

Abintoro Prakoso. 2013. Kriminologi & Hukum Pidana, Yogyakarta: Laksbang Grafika. 

 

Arifin, Ahmad. 2004. Metode Penelitian. Bandar Lampung: TPSDP FH UNILA. 

Bawengan, GW. 1997. Masalah Kejahatan dengan Sebab dan Akibat, Jakarta: Pradnya 

Paramita. 

Hamzah, Andi. 1986, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Jakarta: Ghalia 

Indonesia. 

Julianan,Lisa FR dan Nengah Sutrisna W. 2013, Narkoba Psikotropika dan Gangguan Jiwa 

Tinjauan Kesehatan dan Hukum, Yogyakarta: NuhaMedika. 

Kanter dan Sianturi. 2002, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya Jakarta: 

Storia Grafika 

Lamintang, 1992. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Sinar Baru. 

Martiman Prodjohamidjojo. 1996. Memahami Dasar – dasar Hukum Pidana Indonesia 1. 

Jakarta: PT. Pratnya Paramita. 

Moeljatno, 1985. Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Bina Aksara. 

Muhammad, Abdulkadir. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya 

Bakti 

Notoatmodjo, Soekidjo. 2003. Metodologi Penelitian Kesehatan, Jakarta: Rineka Cipta. 

Poernomo, Bambang. 1992. Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia. 

Sahetapy dan Mardjono Reksodiputro, 1982, Paradoks dalam Kriminologi, Jakarta: Rajawali. 



Soejono, D. 1976,  Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention), Bandung, Alumni. 

Soekanto, Soerjono. 1990. Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: Rajawali Pers. 

-----------. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia Press. 

Soesilo, R. 1985, Kriminologi (Pengetahuan tentang sebab-sebab Kejahatan), Bogor: Politea 

Sudarto. 1990, Hukum Pidana I, Semarang. 

Sulistyowati,Irianto. Criminal atau korban, (studi tentang perempuan dalam kasus Narkotika 

Dari Perspektif Hukum Feminis), Jakarta: MAPPI FH UI. 

Syani, Abdul. 1987, Kejahatan dan Penyimpangan Suatu Perspektif Kriminilogi, Jakarta: 

Bina Aksara. 

Widiyanti, Ninik dan Yulius Waskita.1987, Kejahatan Dalam Masyarakat dan 

Pencegahannya, Jakarta: Cet. kesatu, PT BinaAksara.   

Wresniwiro. 1999, Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya, Narkotika, Psikotropika 

dan Obat Berbahaya, Jakarta: Yayasan Mitra Bintibmas Bina Dharma Pemuda. 

Peraturan dan Undang-Undang 

Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 

Undang-Undang No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention 

Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances. 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 

Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu 

Narkotika. 

Sumber Lain 

www.bnn.go.id di akses tanggal 08 maret 2016 pukul 01:38 WIB. 


