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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Narkotika dalam pengertian opium telah dikenal dan dipergunakan 

masyarakat Indonesia khususnya warga Tionghoa dan sejumlah besar orang 

Jawa sejak tahun 1617, 
1
 selanjutnya diketahui bahwa mulai tahun 1960-an 

terdapat sejumlah kecil kelompok penyalahguna heroin dan kokain. Pada 

awal 1970-an mulai muncul penyalahgunaan narkotika dengan cara 

menyuntik. Orang yang menyuntik disebut morfinis. Sepanjang tahun 1970-

an sampai tahun 1990-an. 
2
 Sebagian besar penyalahguna kemungkinan 

memakai kombinasi berbagai jenis narkoba (polydrug jser), dan pada tahun 

1990-an heroin sangat populer dikalangan penyalahguna narkotika 

Di Indonesia narkotika dikenal dengan istilah Narkoba yang artinya 

adalah Narkotika, Psikotropika dan Obat-obatan terlarang. Yang kemudian 

pemerintah melalui Departemen Kesehatan RI memberikan sebuah istilah 

Napza yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat 

Adiktif.   

Ternyata narkoba itu obat-obatan, tetapi bukan obat-obatan yang sering 

kita pakai untuk mengobati jika kita sakit flu atau batuk, akan tetapi narkoba 

                                                 
1
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itu obat-obatan yang sangat berbahaya dan pemakaiannya sering 

disalahgunakan orang. Narkoba itu tidak semuanya jahat dan buruk. 

Menurut orang-orang yang ahli dibidang kesehatan, narkoba 

sebenarnya merupakan obat penghilang rasa nyeri atau disebut psikotropika. 

Biasanya, digunakan para dokter untuk membius pasien saat hendak 

dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. 
3
 Namun kenyataannya 

hingga kini banyak terjadi penyalahgunaan pemakaian narkoba. Oleh karena 

itu, narkoba menjadi hantu dan ancaman yang menakutkan bagi kita semua. 

Perkembangan masyarakat dewasa ini telah disadari bahwa berbagai usaha 

manusia untuk mempertahankan hidupnya dan kadang-kadang ada orang 

yang memilih kejahatan dalam menyongsong era Millennium ke III Indonesia 

menghadapi persoalan yang berat sebagai konsekuensi dari semakin hebatnya 

pengaruh globalisasi dalam segala bidang, bukan saja dalam masalah politik, 

ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, dan keamanan yang akan 

menghadapi tantangan berat, akan tetapi juga dalam masalah khusus seperti 

penyalahgunaan psikotropika. 

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang 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 

nasional, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan 
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Negara. Penyalahgunaan narkotika mendorong adanya peredaran narkoba itu 

sendiri, sedangkan peredaran narkoba menyebabkan meningkatnya 

penyalahgunaan yang makin meluas. Maka dari itu diperlukan adanya upaya 

pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba dan upaya 

pemberantasan peredarannya. Di samping itu upaya pemberantasan peredaran 

narkoba secara illegal terlebih dalam era globalisasi seperti pada saat ini. 

Maraknya kasus peredaran narkoba di Indonesia secara umum telah 

merasuk ke sendi-sendi kehidupan masyarakat, dari tingkat ekonomi bawah 

hingga ke tingkat ekonomi atas. Narkoba oleh beberapa orang telah dijadikan 

mata pencaharian untuk memperoleh uang atau materi dengan cara yang 

mudah dan mengesampingkan upaya-upaya produktif yang legal. Kota 

malang yang merupakan kota yang berbasis kota pelajar internasional dengan 

adanya penyalahgunaan narkoba akan berpengaruh kepada masa depan yang 

sangat rentan jika penanganan di bidang narkoba tidak ditangani secara 

serius. seperti yang kita sering lihat diberbagai media televisi dan atau surat 

kabar bahwa banyak kasus yang melibatkan wanita terjerumus kedalam 

peredaran narkoba. Sebagai salah satu contoh kasus tentang terjadinya 

peredaran narkoba yang melibatkan wanita penulis mengambil contoh kasus 

yang ada di  Jawa Timur, Aparat kepolisian Surabaya, meringkus seorang 

Bandar shabu-shabu dan dua orang rekannya. Dari tangan Bandar perempuan 

tersebut, aparat menyita sekitar 50 gram shabu-shabu. 

Seorang wanita pengedar sabu-sabu berinisial HS alias Nene (27), 

warga Ngagel Limadia, Surabaya, diringkus polisi bersama dua kawannya ES 

dan EW. Dari tangan tersangka, polisi menyita 50 gram sabu-sabu, lembaran 

aluminium foil, dan perangkat alat hisap. Tersangka mengaku, mendapatkan 
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sabu-sabu dari kawannya berinisial JR, yang menjual sabu-sabu seharga 4 

juta rupiah untuk setiap 10 gram sabu-sabu. Sabu-sabu itu kemudian dibagi-

bagi lagi menjadi paket-paket kecil yang dijual masing-masing 165 

ribu.Pembelinya biasanya datang langsung ke tempat tersangka HS yang 

mengaku nekad berjualan sabu-sabu karena butuh uang untuk pengobatan 

dirinya. Sementara tersangka ES, kawan sekaligus pembeli sabu-sabu 

dinyatakan ditahan polisi untuk kasus yang sama. Kasat narkoba Polwiltabes 

Surabaya AKBP Joko Mulyono menjelaskan, tersangka HS pernah ditahan di 

Polwiltabes Surabaya pada tahun 1998. Setahun kemudian ditangkap petugas 

Polda Jatim untuk kasus yang sama. 
4
 

 

Perkembangan seperti ini jelas mengkhawatirkan, karena wanita 

adalah tiang negara. Jadi apabila wanita itu baik maka Negara akan baik, dan 

apabila tiangnya saja sudah rusak karena menjadi pengguna, pengedar 

bahkan produsen narkoba maka Negara akan rusak pula. 

Dalam masyarakat modern sekarang ini, termasuk di Indonesia sudah 

menjadi keadaan yang biasa, seorang wanita aktif melakukan kegiatan diluar 

rumah tangga atau keluarganya. Hal ini baik karena dorongan faktor 

kebutuhan ekonomi yang meningkat maupun oleh faktor lain seperti sosial 

psikologis karena banyaknya wanita yang berpendidikan yang mempunyai 

berbagai keterampilan untuk bekerja. 

Dengan semakin banyaknya wanita beraktifitas di luar rumah, maka 

bekerja maupun dalam aktivitas lain sebagaimana halnya pria, tentu juga 

berpengaruh dan terpengaruh oleh lingkungan sekelilingnya. Akibatnya 

wanita yang melakukan kejahatanpun semakin meningkat pula. Hal ini dapat 

dilihat diberbagai media masa tentang berita-berita kriminalitas yang 

dilakukan oleh wanita. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari tidak merasa 

heran atau menganggap hal yang luar biasa apabila ada wanita menjadi 
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indikator meningkatnya kuantitas kejahatan wanita. Hal ini menunjukkan 

betapa tertekannya kondisi sosial kaum wanita, yaitu mulai dari tekanan 

dalam keluarga sampai kepada masalah ekonomi yang semakin menghimpit, 

sehingga konstribusi ini menjadikan wanita terlibat dalam peredaran narkoba. 

Keadaan dan gejala-gejala ini merupakan masalah yang tidak hanya 

perlu diungkapkan tetapi juga memerlukan pengkajian-pengkajian baik 

secara sosiologis, psikologis maupun dari segi hukum yang berlaku. Masalah 

inilah yang menarik penulis untuk membahas hal tersebut. 

Selain itu penulis sangat ingin mengetahui faktor-faktor apa yang 

membuat wanita melakukan tindakan sebagai pengedar narkoba, hal ini dapat 

dilihat berdasarkan pemberitaan-pemberitaan yang dimuat di media masa. 

Bertitik tolak dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk memilih 

dan menetapkan judul tentang “ANALISIS KRIMINOLOGIS 

TERHADAP KETERLIBATAN WANITA DALAM PEREDARAN 

NARKOBA (Studi Kasus di wilayah hukum Polresta Malang)”. 

B. Perumusan Masalah 

Adapun yang mejadi permasalahan yang nantinya akan menjadi dasar dari 

penelitian ini dilakukan adalah sebagia berikut : 

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan wanita terlibat dalam peredaran 

narkoba ditinjau dari segi kriminologi ? 

2. Bagaimana bentuk-bentuk keterlibatan wanita dalam peredaran narkoba? 

3. Bagaimana upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk mencegah atau 

menanggulangi keterlibatan wanita dalam peredaran narkoba? 
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C. Tujuan Penulisan 

Sedangkan yang menjadi tujuan dari penelitian yang penulis lakukan 

adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan wanita terlibat dalam 

 peredaran narkoba ditinjau dari segi kriminologi. 

2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk keterlibatan wanita dalam peredaran 

 narkotika. 

3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk mencegah 

 atau menanggulangi keterlibatan wanita dalam peredaran narkotika. 

D.  Manfaat Penulisan 

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, maka 

diharapkan dapat bermanfaat : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini merupakan sarana pembelajaran dan 

pengembangan ilmu pengetahuan penulis sehingga penulis dapat 

mengikuti perkembangan hukum mengenai keterlibatan wanita dalam 

peredaran narkoba. 

b. Hasil – hasil dari penelitian ini akan memberikan informasi – 

informasi ilmiah sebagai pengembangan keilmuan hukum khususnya 

dibidang hukum pidana yang akan ditempuh oleh peneliti untuk lebih 

baik kedepannya. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis hasil penelitian ini sebagai syarat untuk menyelesaikan 

studi Ilmu Hukum jenjang S-1 (strata 1) untuk mendapatkan gelar 

Sarjana Hukum (SH) serta dapat menambah wawasan, pengetahuan, 

pemahaman serta kepekaan penulis tentang berbagai persoalan 

khususnya mengenai tinjauan yuridis sosiologis terhadap keterlibatan 

wanita dalam peredaran narkoba di Polresta Malang. 

b. Bagi Polresta Malang khususnya Polisi Satuan Reskrim (unit bagian 

narkoba), serta polisi yang terkait dilapangan. Hasil penelitian ini akan 

memberikan masukan terhadap peningkatan kwalitas para penegak 

hukum agar dapat melaksanakan tugas sesuai dengan wewenangnya, 

serta dapat memberikan informasi baik secara langsung maupun tidak 

langsung sebagai upaya meningkatkan profesionalisme Sumber Daya 

Manusia anggota polisi dalam menekan angka kejahatan di lingkungan 

kerjanya. 

c. Bagi Masyarakat hasil penelitian ini sebagai masukan data serta 

informasi kepada masyarakat agar lebih mengetahui bahaya yang 

diakibatkan oleh pemakai narkoba tersebut akan banyak sekali 

kerugian yang mereka dapatkan dan juga agar masyarakat lebih 

waspada tidak mudah terpancing dengan ajakan orang lain untuk 

melakukan perbuatan yang merugikan diri sendiri. 
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E. Metode Penulisan 

Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan oleh penulis 

adalah sebagai berikut :  

1. Pendekatan  

Sistem pendekatan masalah yang digunakan dalam menyusun 

penulisan hukum ini adalah pendekatan yuridis sosiologis.  

Yaitu melihat hukum sebagai perilaku manusia dalam masyarakat (dengan 

cara membahas permasalahan yang ada dengan melihat peraturan – 

peraturan hukum positif, kemudian dikaitkan dengan fakta – fakta yang 

terjadi di masyarakat),
5
 yang terkait dengan keterlibatan wanita dalam 

peredaran narkoba di wilayah hukum Polresta Malang. 

2. Lokasi Penelitian 

Dalam penulisan hukum ini peneliti memilih di Sat. Reskoba 

Polresta Malang yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprapto No. 19 

Malang 65112, sebagai tempat untuk melakukan penelitian dikarenakan 

Sat. Reskoba Polresta Malang adalah instansi yang berwenang menangani 

kasus peredaran narkoba di wilayah hukum Kota Malang. 

3. Sumber Data  

Langkah – langkah yang diambil dalam melakukan penulisan hukum 

ini adalah menggunakan penelitian dengan menggali data-data berupa :   

a. Data Primer 

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dilokasi penelitian, yang 

                                                 
5
 Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Nomor ; E.6.d/402/FH-UMM/2007 tentang Buku 

Panduan Penulisan Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang,  hal. 11. 
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penelitiannya dilakukan dalam kurun waktu bulan September s/d 

November 2012 berupa data hasil wawancara maupun dokumen – 

dokumen yang berkenaan dengan keterlibatan wanita dalam 

peredaran narkoba di Polresta Malang yang diterjadi pada tahun 

2011-2012. 

b. Data Sekunder  

Yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dengan kata lain 

data ini diperoleh melalui peraturan perundang–undangan Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 1997 Tentang narkotika, Undang-undang Nomor 

35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kitab Undang–undang  

Hukum Pidana (KUHP), jurnal hukum, internet dan sumber-sumber 

yang lain berkaitan dengan judul penelitian ini. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah teknik 

sampel dimana penulis memilih beberapa bagian dari populasi yang akan 

dibahas sebagai objek penelitian penulisan hukum. 

a. Interview 

Yaitu suatu bentuk wawancara secara langsung dengan para pihak-

pihak yang terkait dengan keterlibatan wanita dalam peredaran 

narkoba. Disini penulis mengumpulkan data dengan cara 

mengadakan tanya jawab secara langsung dengan responden, yaitu 
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dari bagian kepolisian. 

1. Kasat  Reskoba, Ajun Komisaris Polisi Sunardi Riyono, S.H 

2. Ka UR MIN TU Ajun Inspektur Polisi Satu Sutiyono 

3. Wanita pelaku tindak pidana narkotika Ani Sutiani 

Hal ini diharapkan dapat memberikan keterangan dan informasi 

tentang data yang diperlukan secara sistematis. 

b. Studi Dokumentasi 

Yaitu pengumpulan data-data dengan cara mencatat dan 

memanfaatkan data yang ada di instansi yang bersangkutan, baik 

berupa dokumen-dokumen resmi, laporan, arsip, serta Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. 

c. Studi Kepustakaan 

Yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara membaca atau 

mempelajari buku peraturan perundang-undangan (Kitab Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika dan Undang-undang 

Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika) dan sumber lainnya yang 

berhubungan dengan objek penelitian. Metode ini digunakan untuk 

mengumpulkan data sekunder mengenai permasalahan yang ada 

sesuai dengan objek yang diteliti. 

d. Studi Internet/Website 

Yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara searching, 

membaca, meneliti, serta mempelajari yang berhubungan dengan 
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objek penelitian. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan dan 

melengkapi data yang sesuai dengan objek penelitian.  

5. Analisa Data 

Dalam penulisan hukum ini penulis menggunakan metode analisis 

diskriptif kualitatif yaitu dengan cara pengumpulan data – data yang 

diperoleh yang berkaitan dengan tinjauan yuridis sosiologis terhadap 

keterlibatan wanita dalam peredaran narkoba (studi kasus di Polresta 

Malang) kemudian disusun secara sistematis sehingga dapat tersimpulkan 

masalah yang ada untuk dianalisis dan mendapatkan cara penyelesaian 

yang baik sesuai peraturan perundang-undangan. 

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika skripsi ini terdiri dari 4 (empat) BAB yang tersusun secara 

beruntun. Mulai BAB I sampai dengan BAB IV, secara garis besar diuraikan 

sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Berisi tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, 

Manfaat Penulisan, Metode  Penulisan, Sistematika Penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini akan dikemukakan beberapa teori dan tinjauan yang 

berkaitan dengan judul penelitian yang diambil yaitu: Pengertian tentang 

narkoba, bentuk, jenis, dan efek-efek dari pemakai narkoba Tinjauan 

yuridis tentang pengertian, fungsi, tugas pokok dan wewenang Polri serta 

penegakan hukum Polri. Tinjauan yuridis dan macam-macam pidana 
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tentang narkoba . 

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Dalam bab ini penulis menyajikan hasil penelitian mengenai Analisis 

kriminologis terhadap keterlibatan wanita dalam predaran narkoba di 

Polresta Malang. 

BAB IV : PENUTUP  

Pada bab terakhir ini penulis akan menyajikan kesimpulan dan saran dari 

uraian pada bab-bab yang telah disusun oleh penulis berdasarkan data-data 

yang telah diperoleh oleh penulis.  


