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PENGANTAR
Isu perempuan terlibat dalam peredaran gelap narkotika sebagai kurir
mencuat ketika Mary Jane Veloso dan Merri Utami masuk ke dalam daftar
terpidana mati yang akan dieksekusi pada tahun 2015 dan 2016. Dalam
berbagai kesempatan, Badan Narkotika Nasional (BNN), Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap
Perempuan menyatakan bahwa perempuan seringkali dimanfaatkan oleh
sindikat narkotika untuk mengantarkan narkotika dari satu tempat ke
1
tempat lainnya, baik dalam negeri maupun luar negeri. Keterlibatan
perempuan sebagai kurir narkotika bukan lah hal yang baru. Rani
Andriani, yang telah dieksekusi mati 2015 lalu, tertangkap akan
mengantarkan narkotika di Soekarno-Hatta pada tahun 2000. Begitu juga
dengan Merri Utami yang ditangkap pada tahun 2001.
Tidak ada definisi yang jelas mengenai kurir narkotika, bahkan dalam
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sekalipun.
Terminologi ini dibuat oleh media, pemerintah dan masyarakat dan
digunakan secara luas. Pada praktiknya, perempuan kurir narkotika akan
dipidana dengan Pasal 114 Undang-Undang Narkotika yang melarang
perbuatan “menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau
menyerahkan” narkotika. Laporan ini mendefinisikan kurir sebagai
seseorang yang mengantarkan narkotika dari satu tempat ke tempat
lainnya. Laporan ini juga akan menggunakan frase „perempuan kurir
1

“Press Release: Perlindungan Perempuan, Tidak Semata Urusan Pemerintah”,
https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/253/press-releaseperlindungan-perempuan-tidak-semata-urusan-pemerintah, diakses tanggal 21
Februari 2018; “BNN: 4 Juta Perempuan Indonesia jadi Kurir Narkoba”,
https://nasional.sindonews.com/read/940742/15/bnn-4-juta-perempuanindonesia-jadi-kurir-narkoba-1419243444, diakses tanggal 21 Februari 2018;
“BNN: Perempuan Kurang Pendidikan, Target Sindikat Narkotika”,
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20141214200406-12-18072/bnnperempuan-kurang-pendidikan-target-sindikat-narkotika, diakses tanggal 21
Februari 2018; “Komnas Sebut Perempuan Kerap Dijebak jadi Kurir Narkoba”,
http://www.tribunnews.com/nasional/2016/07/26/komnas-sebut-perempuankerap-dijebak-jadi-kurir-narkoba, diakses tanggal 21 Februari 2018.
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narkotika‟ untuk menjelaskan perempuan yang terlibat dalam peredaran
gelap sebagai kurir narkotika, semata-mata untuk memudahkan
penulisan, tanpa bermaksud untuk memberikan label negatif kepada
perempuan.
LBH Masyarakat, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, mendampingi 9
(sembilan) kasus perempuan terlibat dalam peredaran gelap narkotika, 5
(lima) di antaranya terlibat sebagai kurir. Satu perempuan dipidana
dengan pidana mati, satu perempuan dihukum seumur hidup, tiga
perempuan dipidana dengan pidana penjara selama 12, 14 dan 16 tahun
penjara. Selama mendampingi kasus-kasus tersebut, kami menemukan
pola yang serupa muncul berulang kali, yaitu keterlibatan akibat disuruh
atau diperdaya oleh pasangan intim, berlatar belakang ekonomi
menengah ke bawah dan pernah mengalami kekerasan domestik.
Untuk mendapat gambaran yang lebih holistik dan komprehensif
mengenai latar belakang perempuan kurir narkotika, pola perekrutan
serta modus yang sering digunakan, dan juga relasi perekrut dengan
perempuan, LBH Masyarakat berinisiatif untuk melakukan pemantauan
berita perempuan kurir narkotika sepanjang tahun 2017. Laporan
pemantauan ini juga merupakan bagian dari advokasi perlindungan
perempuan, yang seringkali menjadi korban kekerasan dan perdagangan
orang dalam peredaran gelap narkotika, namun, dijatuhi dengan
hukuman berat bahkan hingga pidana mati.
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METODE PEMANTAUAN DAN PENCATATAN
Laporan pemantauan pada isu perempuan kurir narkotika dilakukan
dengan metode pemantauan berita daring secara berkala setiap minggu,
dimulai dari bulan Januari sampai dengan Desember 2017. Kriteria inklusi
berita adalah:
1.
2.
3.
4.

Perempuan;
Tertangkap di Indonesia;
Tertangkap sedang atau akan mengantarkan narkotika dari satu
tempat ke tempat lainnya, baik dalam negeri maupun luar negeri;
Tertangkap dengan narkotika dalam bentuk bukan tanaman yang
beratnya melebihi 5 (lima) gram dan/atau melebihi 1 (satu)
kilogram atau 5 (lima) batang pohon untuk narkotika dalam
2
bentuk tanaman. Sedangkan untuk narkotika dalam bentuk butir
34
sebanyak di atas 8 (delapan) butir .

Kriteria nomor 4 kami tentukan demikian karena berdasarkan UndangUndang Narkotika ancaman pidana untuk membawa, menguasai atau
menjadi perantara di atas ketentuan jumlah tersebut terancam dipidana
dengan pidana maksimal yaitu pidana mati, seumur hidup atau 20 tahun
5
penjara.
Dalam menyaring informasi berkaitan dengan perempuan kurir narkotika,
kami mencari berita menggunakan mesin pencari Google dengan
2

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 113 ayat (2)
dan Pasal 114 ayat (1).
3
Lihat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang tentang
Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika
ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial. Kami merujuk pada peraturan ini
karena tidak ada peraturan lain yang mengatur mengenai jumlah narkotika dalam
skala butir.
4
Banyak pemberitaan di media menggunakan skala ukuran selain batang, gram
dan butir seperti, misalnya, bal dan paket. Pemberitaan yang menggunakan skala
ini juga kami masukkan sebagai data semata-mata untuk melihat tren dan variasi
pemberitaan dan informasi yang tersedia.
5
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 112 ayat (1)
dan (2), Pasal 113 ayat (1) dan (2) dan Pasal 114 ayat (1) dan (2).
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menggunakan kata kunci seperti „perempuan kurir narkotika‟, „perempuan
bawa narkotika‟, dan „perempuan narkotika‟ karena kata-kata kunci
tersebut dianggap relevan dengan berita perempuan kurir narkotika yang
akan kami himpun. Kami menyadari bahwa tidak semua pemberitaan
terkait perempuan kurir narkotika diliput oleh media. Sehingga
kelemahan dalam pemantauan media ini adalah rawan terjadinya
ketidaklengkapan detil dalam pemberitaan media online. Data-data
tersebut lalu dikelompokkan dalam variable-variabel dan dianalisis
menggunakan SPSS (Statistical Package for The Social Sciences).
Tabel 1. Daftar Media Online
No.

Nama Media

Jumlah

No.

Nama Media

Jumlah

1.

Detik

9

37.

metrojambi.com

1

2.

Okezone

5

38.

Metrotv News

1

Kompas

5

39.

news.metro24ja
m.com

1

4.

Jawa Pos

5

40.

palpres.com

1

5.

Tribun

4

41.

Publica News

1

Sindo

4

42.

reportasenews.c
om

1

7.

JPNN

3

43.

riausky.com

1

8.

Merdeka

3

44.

Sigap88

1

9.

Poskota

3

45.

Solo Pos

1

Tribun
Palembang

3

46.

suara.com

1

Antara

2

47.

sulsel.pojoksatu.
id

1

12.

Berita Satu

2

48.

Tabengan

1

13.

kalpos.prokal.co

2

49.

tanggerangonlin

1

3.

6.

10.
11.
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e.id
14.

Tangerang Hits

2

50.

Tribun Batam

1

15.

beritajatim.com

2

51.

Tribun Jabar

1

16.

gosumut.com

2

52.

Tribun Jambi

1

17.

Tempo.co

2

53.

Tribun Jatim

1

18.

Warta Kota

2

54.

Tribun Sumsel

1

19.

kalteng.prokal.c
o

2

55.

Viva

1

20.

radartegal.com

2

56.

inilah.com

1

21.

Tribun Medan

2

57.

Korda News

1

22.

Tribun Makassar

2

58.

Pikiran Rakyat

1

23.

Merah Putih

2

59.

pojokpitu.com

1

24.

Tribun Bali

2

60.

Pos Metro

1

25.

arah.com

1

61.

Riau Pos

1

26.

berau.prokal.co

1

62.

riausky.com

1

27.

beritasore.com

1

63.

riauterkini.com

1

28.

breakingnews.c
o.id

1

64.

Tribun
Pekanbaru

1

29.

bulungan.prokal
.co

1

65.

Deadline
Sumatera

1

30.

CNN Indonesia

1

66.

fajar.co.id

1

31.

DetakPalembang

1

67.

grid.id

1

32.

faktualnews.co

1

68.

inhilklik.com

1

33.

harianhaluan.co
m

1

69.

Tribun
Banjarmasin

1
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34.

jambiindependent.co.i
d

1

35.

kaltara.prokal.co

1

36.

Liputan6

1

70.

Koran Kaltim

1

71.

lintasterkini.com

1

Total = 115 berita
Jumlah total berita yang berhasil kami kumpulkan adalah sebanyak 115
berita dari 71 jenis media, baik media daring lokal maupun nasional.
Sumber berita terbanyak adalah Detik lalu diikuti dengan Okezone,
Kompas dan Jawa Pos. Dalam satu peristiwa tindak pidana narkotika, kami
akan mencari lebih dari satu pemberitaan untuk memastikan keakuratan
berita dan mencari informasi tambahan mengenai kasus tersebut.
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ANALISIS TEMUAN

Analisis mengenai pemantauan media pada isu perempuan kurir
narkotika akan dibagi dalam 2 (dua) bagian. Pertama, data demografis,
serta latar belakang perempuan kurir narkotika. Dan kedua, keterangan
kasus dan analisis keterlibatan perempuan dalam peredaran gelap
narkotika, khususnya sebagai kurir narkotika.

A. Data Demografis
Pada bab ini akan dijelaskan lebih lanjut mengenai data demografis dan
keterangan kasus dari perempuan kurir narkotika. Dari berita yang telah
dikumpulkan, kami menemukan 72 kasus penangkapan yang
melibatkan 80 perempuan sebagai kurir narkotika. Diagram di bawah
ini adalah data jumlah berita dan kasus yang ditemukan per bulan. Dari
data tersebut, terlihat bahwa jumlah kasus setiap bulannya sangat
fluktuatif, namun cukup terpola. Pola yang berbeda hanya terjadi di bulan
November 2017 di mana jumlah kasus justru naik dan kembali turun di
bulan Desember.
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1. Kewarganegaraan
Sepanjang tahun 2017, kami berhasil mengumpulkan 115 pemberitaan
yang melibatkan 80 perempuan kurir narkotika. Berikut adalah data yang
kami dapatkan mengenai identitas kewarganegaraan perempuan kurir
narkotika:

Dalam pemberitaan terkait kasus perempuan kurir narkotika terdapat
pelaku warga negara Indonesia serta warga negara asing (WNA).
Sebanyak 86,7% perempuan kurir narkotika berkewarganegaraan
Indonesia sedangkan 13,3% lainnya merupakan WNA. Persentase yang
cukup besar untuk perempuan Indonesia yang menjadi kurir secara tidak
langsung menunjukkan perempuan Indonesia lah yang terancam dengan
pidana berat bahkan hingga pidana mati, termasuk perempuan yang
diduga merupakan korban perdagangan orang, tanpa perlindungan
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negara. Data ini melawan wacana yang digaungkan oleh pemerintah yang
6
mengatakan bahwa Indonesia “diserang” warga negara asing.
Perempuan WNA yang tertangkap paling banyak berasal dari Malaysia,
diikuti dengan WNA dari beberapa negara di Afrika, dan Tiongkok atau
Cina. Meskipun jumlah keterlibatan warga negara asing relatif sedikit,
adanya unsur warga negara asing menunjukkan bahwa tindak pidana
narkotika terjadi lintas negara.
Diskriminasi berlapis sering dialami oleh orang kulit hitam di Indonesia.
Kehadiran mereka di Indonesia dianggap sudah pasti untuk berbisnis
narkotika sehingga sudah diasumsikan bersalah sedari awal. Razia
narkotika terhadap WNA berkulit hitam setidaknya pernah terjadi pada
7
tahun 2003, 2004 dan 2010. Bahkan terdapat putusan hakim terhadap
warga negara Nigeria, yaitu terpidana mati Humphrey Jefferson, yang
mengatakan bahwa orang-orang kulit hitam sering menjadi pengawasan
8
pihak kepolisian.
Di kawasan ASEAN kejahatan narkotika merupakan salah satu dari
kejahatan terorganisir, Untuk menanggulangi hal tersebut ASEAN telah
memiliki rezim penanggulangan kartel narkotika dan obat bius yang
dinamakan dengan ASEAN Senior Officials on Drugs Matters (ASOD).
ASOD 2015 melaporkan bahwa hampir setengah dari satu juta orang
terlibat dalam perdagangan narkotika. Tingkat pelaku kejahatan narkotika
di ASEAN secara keseluruhan adalah 75,3 per seratus ribu populasi, mulai

6

“Pesan Keras Jokowi buat Bandar Narkoba Asing di Indonesia”,
https://www.merdeka.com/peristiwa/pesan-keras-jokowi-buat-bandar-narkobaasing-di-indonesia.html, diakses tanggal 19 Maret 2018.
7
“Razia Menjaring Kulit Hitam”, http://majalah.gatra.com/2003-0119/majalah/artikel.php?id=86572, diakses tanggal 21 Februari 2018; “Badan
Narkotika Razia WNA Kulit Hitam”, https://metro.tempo.co/read/48127/badannarkotika-razia-wna-kulit-hitam, diakses tanggal 21 Februari 2018; “15 Warga
Asing Diamankan dari Jalan Jaksa”, https://www.viva.co.id/berita/metro/16154215-warga-asing-diamankan-dari-jalan-jaksa, diakses tanggal 21 Februari 2018.
8
“LBH Sebut Eksekusi Mati Humphrey Jefferson Tidak Sah”,
http://news.liputan6.com/read/2562736/lbh-sebut-eksekusi-mati-humpreyjefferson-tidak-sah, diakses tanggal 21 Februari 2018.

PEREMPUAN DALAM JERAT SINDIKAT | 9

9

dari 17,9 di Myanmar hingga 305,7 di Thailand. Sehingga dapat diketahui
bahwa kejahatan narkotika memang telah menjadi sebuah kejahatan
transnasional yang dilakukan oleh kelompok kejahatan terorganisir yang
10
tersebar di berbagai negara.

2. Usia
Dari 115 berita yang telah kami kumpulkan, ditemukan bahwa 61 berita
memuat umur perempuan kurir narkotika sedangkan sisanya tidak
menjelaskan secara rinci berapa usia mereka.
Tabel 2. Perempuan Kurir Narkotika berdasarkan Kelompok Usia
Usia

Frekuensi

Persentase

18-22

11

18,0

23-27

15

24,6

28-32

11

18,0

33-37

12

19,7

38-42

7

11,5

43-47

2

3,3

48-52

3

4,9

61

100

Total

Berdasarkan kelompok usia, perempuan kurir narkotika yang tertangkap
oleh polisi atau BNN cukup beragam, mulai dari usia 18 tahun hingga 52
9

ASEAN Narcotics Cooperation Center (ASEAN-NARCO), “ASEAN Drug
Monitoring Report 2015”, 2016, hal. 4.
10
Zainab Ompu Jainah, Kejahatan Narkoba Sebagai Fenomena dari Transnational
Organized
Crime,
https://media.neliti.com/media/publications/26736-IDkejahatan-narkoba-sebagai-fenomena-dari-transnational-organized-crime.pdf,
diakses tanggal 6 Februari 2018.
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tahun, dengan usia rata-rata yaitu 30 tahun. Kelompok usia yang paling
banyak menjadi kurir narkotika ada pada kelompok usia 23-27 tahun
dengan persentase 24,6%. Semua kelompok usia yang tertera pada table
11
tersebut di atas merupakan usia produktif
yang terancam akan
dihabiskan di dalam penjara karena ancaman pidana yang cukup berat
untuk kurir narkotika. Utamanya pada kelompok usia sekolah, yaitu 16-30
12
tahun , perempuan kurir narkotika terancam tidak mendapatkan
pendidikan yang layak dan kesempatan untuk mengembangkan potensi
diri. Ketika mereka telah menyelesaikan hukuman, perempuan semakin
ditempatkan dalam lapis bawah masyarakat serta mendapatkan stigma
dan diskriminasi berlapis. Tidak jarang mantan narapidana perempuan
mendapatkan kesulitan untuk mencari pekerjaan dan penghidupan yang
layak. Hal ini berdampak pada kesejahteraan mereka, sekaligus
kesejahteraan keluarga mereka.

3. Status Perkawinan
Tidak
banyak
data
mengenai
status
perkawinan yang kami
temukan
dalam
pemberitaan. Hanya 27
orang perempuan yang
dapat diidentifikasi status
perkawinannya.
Hasil
pemantauan menunjukkan
sebanyak
69,2%
perempuan,
ketika
ditangkap,
berstatus
kawin, sedangkan 15,4%
pernah
menikah
dan
15,4%
lainnya
masih
lajang, sebagaimana yang
termuat dalam diagram di
11
12

Menurut Badan Pusat Statistik, usia produktif adalah 15-64 tahun.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pasal 1 angka 1.

PEREMPUAN DALAM JERAT SINDIKAT | 11

atas ini. Kami juga bermaksud untuk melihat apakah perempuan memiliki
anak ketika ditangkap, namun, informasi mengenai hal tersebut secara
kuantitas terlalu sedikit untuk ditampilkan.

4. Asal Daerah
Khusus untuk perempuan kurir narkotika yang berasal dari Indonesia, dari
data yang kami himpun, terdapat 63 perempuan diidentifikasi asal
daerahnya, sedangkan 17 lainnya tidak diketahui.
Tabel 3. Asal Daerah Perempuan Kurir Narkotika (WNI)
Asal Daerah

Frekuensi

Persentase

Aceh

13

25

DKI Jakarta

6

11,5

Jawa Timur

5

9,6

Sulawesi Selatan

5

9,6

Jawa Tengah

4

7,7

Sumatera Utara

4

7,7

Riau

3

5,8

Sumatera Selatan

3

5,8

Kalimantan Timur

2

3,8

Kepulauan Riau

2

3,8

Banten

1

1,9

Jawa Barat

1

1,9

Kalimantan

1

1,9

Kalimantan Barat

1

1,9

Sulawesi Tenggara

1

1,9

52

100,0

Total
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Perempuan Indonesia yang menjadi kurir narkotika berasal dari berbagai
daerah. Namun, sebagian besar berasal dari Indonesia bagian barat
dengan beberapa daerah lainnya yaitu Sulawesi Selatan dan Sulawesi
Tenggara.
Perempuan kurir narkotika paling banyak berasal dari provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam (Aceh) yaitu sebesar 25%, lalu diikuti dengan DKI Jakarta
dan Jawa Timur. Pada April 2016, BNNP Aceh juga menyatakan data
serupa yaitu pemanfaatan perempuan, umumnya pasangan dari bandar,
sebagai kurir menjadi tren dikalangan sindikat pengedar narkoba di Aceh.
Menurut BNNP Aceh, setidaknya satu hingga dua persen dari kurir
13
narkotika adalah perempuan Berkaca pada situasi ini, seharusnya
Pemerintah Daerah Provinsi Aceh mengambil langkah untuk memberikan
perlindungan terhadap perempuan yang dimanfaatkan oleh pasangannya
tersebut. Namun, hingga saat ini belum terlihat langkah kebijakan
maupun perubahan berarti di daerah tersebut.

B. Keterangan Kasus
Bab ini akan menjelaskan secara mendalam pola kasus perempuan kurir
narkotika serta faktor-faktor kerentanan yang seringkali luput dilihat oleh
pemerintah.

13

“BNN: Perempuan Jadi Kurir Narkoba Sedang Tren di Aceh”,
http://regional.kompas.com/read/2016/04/19/20123451/BNN.Perempuan.Jadi.Kur
ir.Narkoba.Sedang.Tren.di.Aceh, diakses tanggal 6 Februari 2018.
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1. Barang Bukti Narkotika

Berdasarkan pemantauan berita yang dilakukan LBH Masyarakat
sepanjang tahun 2017, terdapat enam jenis narkotika yang menjadi
barang bukti dalam kasus perempuan kurir narkotika. Penggolongan
narkotika ini didasarkan pada penyebutan yang umum ditulis dalam
pemberitaan di media maupun dalam laporan BNN. Jenis narkotika
tersebut juga ditulis dalam nama jalanan yang lebih dikenal oleh
masyarakat umum. Berbeda dengan laporan oleh UNODC yang
menggolongkan jenis narkotika berdasarkan kandungan dari narkotika
tersebut, seperti misalnya, sabu dan ekstasi yang digolongkan sebagai
ATS atau amphetamine-type stimulants, ganja disebut dengan kanabis,
14
dan heroin sebagai opiat. Sedangkan pil Double L memiliki kandungan

14

UNODC, “Global Overview of Drug Demand and Supply: Latest Trends, Crosscutting Issues”, (Vienna: United Nations), 2017, diakses di
https://www.unodc.org/wdr2017/field/Booklet_2_HEALTH.pdf, hal. 40-41.
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zat kimia Trihexyphenidyl HCl yang biasanya digunakan untuk mengobati
15
Parkinson.
Jenis narkotika yang paling sering ditemui adalah sabu yang muncul
sebanyak 61 kali atau 74% dari keseluruhan kasus. Jenis terbanyak kedua
adalah ekstasi, yaitu 11 kali atau 13% dan ganja sebanyak 9 (sembilan) kali
atau sebesar 11%. Dalam data ini, beberapa kasus memperlihatkan dua
perempuan kurir ditangkap dengan barang bukti yang sama, namun, data
tersebut tidak dihitung secara berulang. Dalam data ini juga terdapat
beberapa kasus di mana perempuan kurir membawa lebih dari satu jenis
narkotika; dan dihitung sebanyak jenis narkotika tersebut.
Tabel 4. Frekuensi Jenis Narkotika dan Total Berat Barang Bukti
Narkotika
Jenis Narkotika
Ganja

Frekuensi

Total Berat Barang Bukti

7

121,13 kilogram

2

67 bal

60

70,94 kilogram

1

13 paket

Heroin

1

97 gram

Ekstasi

11

15.475 butir

Pil Double L

1

1.000 butir

Sabu

TOTAL

83

Skala berat yang digunakan dalam pemberitaan cukup variatif yaitu gram,
bal, paket dan butir sehingga berat narkotika tidak bisa diperbandingkan
seluruhnya. Perbedaan skala ini sepertinya karena informan, yaitu
penyidik, memberikan keterangan berat kepada wartawan dengan satuan
yang berbeda-beda.
15

Yohan Misero dan Yosua Octavian, “Adiksi pada Strategi yang Wanprestasi”,
(Jakarta: LBH Masyarakat), 2017, diakses di http://lbhmasyarakat.org/wpcontent/uploads/2017/05/Adiksi-pada-Strategi-yang-Wanprestasi.pdf, hal. 15.

PEREMPUAN DALAM JERAT SINDIKAT | 15

Jenis narkotika dengan jumlah total barang bukti narkotika terbesar
adalah ganja yaitu sebesar 121,13 kilogram, kemudian diikuti dengan
sabu sebanyak 70,94 kilogram. Peringkat ini serupa dengan data yang
16
dikeluarkan oleh BNN pada akhir 2017 lalu. Sedangkan ekstasi tidak bisa
diperbandingkan karena skala beratnya yang berbeda, yaitu sebanyak
15.475 butir.
Walaupun jumlah total berat ganja terbesar, frekuensi kasus ganja hanya
9 (sembilan). Dengan demikian, rata-rata berat ganja (dalam gram) yang
dibawa dalam satu kasus adalah 17,30 kilogram. Hanya satu kasus yang
memiliki berat di bawah 20 kilogram yaitu sebanyak 3 gram, yang disertai
dengan barang bukti lain. Sedangkan sabu memiliki frekuensi kasus yang
cukup tinggi yaitu 60 kasus dengan rata-rata berat sabu (dalam gram)
yang dibawa adalah 1,04 kilogram pada tiap kasus. Sedangkan ekstasi,
rata-rata tiap kasus adalah 1.407 butir.
Angka ini mengindikasikan bahwa ganja cenderung dibawa dalam jumlah
besar oleh perempuan kurir narkotika. Pada praktiknya, semakin besar
berat narkotika yang dibawa oleh seseorang, semakin besar
kemungkinannya mendapatkan pidana mati. Dengan rata-rata berat
narkotika yang cukup besar seperti tersebut di atas, perempuan kurir
narkotika akan semakin rentan mendapatkan hukuman mati.

2. Cara Narkotika Disembunyikan
Dalam memberitakan kasus narkotika, media umumnya menyebutkan di
mana narkotika disembunyikan oleh orang yang disangkakan melakukan
tindak pidana tanpa keterangan mengenai apakah orang tersebut
mengetahui bahwa ia membawa narkotika. Khusus untuk perempuan
kurir narkotika, kami menemukan bahwa narkotika umum disembunyikan
pada tempat-tempat tertentu yang membahayakan nyawa atau tempat
khusus yang identik dengan keperempuanan.

16

Badan Narkotika Nasional, “Press Release Akhir Tahun 2017: Kerja Bersama
Perang Melawan Narkoba”,
http://www.bnn.go.id/_multimedia/document/20180208/press_release_akhir_tahu
n_2017_fin-20180208110427.pdf, 2017, hal. 2.
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Dari 72 kasus, kami menemukan 59 kasus yang memiliki informasi
mengenai cara narkotika disembunyikan. Dari 59 kasus tersebut, kami
menemukan 15 kasus, atau sebesar 25,4%, di mana narkotika
disembunyikan di tempat yang identik dengan perempuan yaitu di
antaranya adalah di dalam pembalut yang sedang digunakan, di dalam
bra, dan di dalam vagina. Terdapat enam kasus di mana narkotika ditelan
atau disembunyikan dalam anus. Sedangkan pada 38 kasus lainnya,
narkotika disembunyikan di tempat-tempat seperti tas, kamar, sepatu,
saku dan lain sebagainya.
Terdapat 9 (sembilan) kasus di mana perempuan kedapatan
menyembunyikan narkotika di pakaian dalam, 2 (dua) kasus narkotika
dimasukkan ke dalam vagina, 2 (dua) kasus narkotika disembunyikan di
selangkangan, 1 (satu) kasus narkotika disembunyikan dalam jilbab yang
sedang digunakan dan 1 (satu) kasus di mana narkotika ditemukan di
dalam lapisan pembalut. Kategori “di dalam anus” tidak dijelaskan
bagaimana narkotika bisa berada di dalam anus sehingga dibedakan
dengan kategori “ditelan”.
Dalam beberapa situasi, pengetahuan mengenai keberadaan narkotika
mungkin tidak perlu dipertanyakan. Misalnya, jika narkotika
disembunyikan di dalam vagina, maka besar kemungkinan perempuan
tersebut tahu akan keberadaan narkotika tersebut. Namun di situasisituasi dimana narkotika disembunyikan di sepatu ataupun tas,
kemungkinan ketidaktahuan perempuan akan keberadaan narkotika
tersebut sangatlah besar.
Membawa narkotika dengan cara dimasukkan ke dalam tubuh atau dekat
dengan vagina sangat berbahaya terhadap kurir perempuan karena jika
lapisan pembungkus narkotika pecah, tubuh akan menerima kadar
17
narkotika yang terlalu tinggi sehingga akan menyebabkan overdosis.
Beberapa media memberitakan kurir narkotika yang meninggal akibat
bungkus narkotika, atau biasa disebut dengan kapsul, yang rusak di

17

Nurten Turkel Kucukmetin, dkk., “Foreign Material in the Gastrointestinal Tract:
Cocaine Packets”, Case Reports in Gastroenterology, Jan-Apr 2014, 8(1): 56-60,
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3934785/, diakses tanggal 16
Maret 2018.
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dalam perut. Cara membawa narkotika dengan menelannya sudah
dikenal sejak tahun 1975. Ketika itu, di Amerika mereka dikenal sebagai
“body packers” atau “mules”, sedangkan di Inggris dikenal sebagai
19
“stuffers” atau “swallowers”.
Calon penelan narkotika umumnya diberi informasi yang tidak utuh oleh
sindikat. Mereka mengatakan bahwa membawa narkotika di dalam perut
akan jauh lebih aman karena sulit dideteksi oleh x-ray biasa atau aparat
penegak hukum. Sayangnya, mereka tidak memberitahu mengenai
ancaman hukuman jika tertangkap, mulai dari hukuman penjara untuk
waktu yang lama, sampai hukuman mati. Risiko kematian jika kapsul
pecah juga tidak diberitahukan kepada kurir dengan dalih kapsul sangat
aman, tidak mungkin pecah, dan menyuruh kurir lain menceritakan “cerita
20
sukses” pengalaman mereka membawa narkotika dengan aman.
Tempat penyembunyian narkotika lainnya seperti dibalik jilbab, di vagina,
di dalam bra dan di pembalut sangat khas dilakukan oleh perempuan,
sehingga perempuan lebih disukai oleh sindikat untuk menjadi kurir
narkotika. Berdasarkan pemantauan media, jenis narkotika yang ditelan
atau berada di dalam anus dan vagina perempuan kurir narkotika adalah
sabu. Tidak ditemukan data mengenai jenis narkotika lain yang dibawa
dengan cara tersebut.

18

“Sabu-Sabu di Dalam Perut Penyelundup Narkoba Malaysia Tewas”,
https://www.jawapos.com/read/2017/04/13/123234/sabu-sabu-pecah-di-dalamperut-penyelundup-narkoba-malaysia-tewas, diakses tanggal 28 Februari 2018;
“Selundupkan Narkotik dalam Perut, Modus Lama Paling Berisiko”,
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150604101709-1257596/selundupkan-narkotik-dalam-perut-modus-lama-paling-berisiko, diakses
tanggal 28 Februari 2018; “Kurir Narkoba Tewas Karena Pil Pecah di Perut”,
http://www.beritasatu.com/aktualitas/417164-kurir-narkoba-tewas-karena-pilpecah-di-perut.html, diakses tanggal 28 Februari 2018.
19
MJR. Lancashire, dkk., Surgical Aspects of Drugs Smuggling, British Medical
Journal Vol. 296, 9 April 1988, hal. 1035.
20
Jennifer Fleetwood, Women in the International Cocaine Trade: Gender, Choice
and Agency in the Context, University of Edinburgh, 2009, hal. 162.
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3. Rute dan Tempat Penangkapan
Hasil pemantauan media juga mencatat rute yang ditempuh atau akan
ditempuh oleh perempuan kurir narkotika. Dari hasil pemantauan, 63 dari
72 kasus memiliki informasi mengenai rute pengantaran narkotika. Rute
yang ditempuh oleh perempuan kurir kebanyakan merupakan rute dalam
negeri, dalam artian narkotika diantarkan masih dalam wilayah Indonesia,
yaitu sebesar 65%. Sedangkan rute antar negara sebesar 35%.
Untuk
rute
antar
negara,
menariknya,
semua
media
menyebutkan bahwa
semua
rute
pengantaran narkotika
menuju ke Indonesia
Kebanyakan
kurir
narkotika
berangkat
dari Malaysia, yang
kasusnya
muncul
sebanyak 17 kali, lalu
diikuti dengan Cina,
Afrika Selatan, Ghana,
Nigeria dan Hongkong
masing-masing
sebanyak 1 kali. Tidak
ada satupun berita yang memperlihatkan penangkapan kurir narkotika
ketika akan meninggalkan Indonesia untuk mengantarkan narkotika.
Namun demikian, hal ini tidak dapat diartikan bahwa jumlah perempuan
yang menjadi kurir narkotika dari dalam ke luar negeri lebih kecil dari
jumlah perempuan yang membawa narkotika ke Indonesia.
Pada rute dalam negeri, beberapa penangkapan terjadi sebelum kurir
mengantarkan narkotika, umumnya jika melalui jalur udara. Perempuan
kurir tersebut tertangkap di bandara asal keberangkatan. Terdapat juga
beberapa kasus lainnya di mana perempuan ditangkap di bandara tujuan.
Sedangkan pada beberapa kasus lainnya, perempuan kurir ditangkap
ketika sedang mengantarkan narkotika, biasanya melalui jalur darat
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dengan menggunakan angkutan umum. Namun, karena data-data
tersebut terlalu sedikit, kami tidak dapat menganalisis pola-pola
pengantaran tersebut.
Tabel 5. Rute dan Jalur Pengantaran Narkotika
Dalam Negeri

Antar Negara

Total

Darat

17

1

20

Udara

8

12

20

Laut

0

7

7

25

20

47

TOTAL

Berdasarkan pemantauan media, kami menemukan 47 kasus yang
memiliki informasi mengenai jalur yang digunakan untuk membawa
narkotika. Dari tabel tersebut terlihat bahwa narkotika yang diantarkan
oleh perempuan kurir dalam negara umumnya menggunakan jalur darat
yaitu bis, kereta, mobil atau motor pribadi. Tidak ada data pengantaran
narkotika dalam negeri melalui jalur laut. Sedangkan pengantaran
narkotika antar negara umumnya melalui jalur udara dan laut.

4.

Faktor-Faktor yang Mendorong Perempuan Terlibat sebagai
Kurir

Dengan informasi yang sangat terbatas di media, kami mencoba melihat
faktor-faktor yang mendorong perempuan terlibat sebagai kurir
narkotika. Kami mencatat informasi yang umum diberikan oleh aparat
penegak hukum, serta sudut pandang media dalam mencari informasi
mengenai faktor-faktor keterlibatan perempuan. Informasi tiap kasus
kami upayakan dihimpun dari berbagai media, tetapi tidak semua kasus
diliput oleh lebih dari satu media. Tentunya banyak ruang untuk
mempertanyakan kebenaran dan keakuratan informasi dalam kasus-kasus
ini mengingat informasi umunya tidak berasal dari perempuan itu sendiri.
Namun setidaknya dari tanda tersebut, kita dapat melihat informasi
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umum yang tersedia dan dibaca oleh masyarakat pada kasus perempuan
kurir narkotika.
Berdasarkan hasil pemantauan, media mencantumkan informasi
mengenai faktor-faktor yang mendorong perempuan untuk terlibat
sebagai kurir narkotika pada sebanyak 41 orang dari 80 orang perempuan
kurir narkotika, sebagaimana dapat dilihat dalam diagram di bawah ini.
Sebelum masuk pada pembahasan mengenai masing-masing faktor
tersebut, penting untuk dicatat bahwa informasi mengenai faktor-faktor
yang keterlibatan perempuan dalam peredaran gelap narkotika sulit digali
terutama jika tidak diizinkan oleh polisi atau BNN untuk mewawancarai
perempuan kurir. Mengingat pentingnya mencari akar masalah yang
membuat perempuan terlibat dalam peredaran gelap narkotika, ada
baiknya pertanyaan-pertanyaan tersebut mulai dilontarkan media ketika
meliput kasus penangkapan perempuan kurir, baik kepada polisi maupun
kepada perempuannya langsung. Saat ini beberapa media sudah mulai
meliput kasus perempuan kurir narkotika dengan menceritakan alasan
keterlibatan perempuan sebagai kurir. Peliputan seperti ini patut
diapresiasi dan dicontoh oleh media lainnya.
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Upah
Dari berbagai pemberitaan yang LBH Masyarakat kompilasikan, faktor
yang paling sering muncul sebagai pendorong keterlibatan perempuan
sebagai kurir narkotika adalah iming-iming atas upah. Setidaknya 23
orang perempuan kurir narkotika, atau sebesar 49%, mengatakan mereka
diberikan upah atas jasa sebagai kurir. Upah tentu saja tidak dapat berdiri
sendiri karena seharusnya ada alasan yang lebih mendasar dibalik upah,
misalnya keterdesakan ekonomi. Namun sayangnya alasan yang
mendasar ini cukup sulit untuk didapatkan dari hasil pemantauan.
Pada beberapa kasus, upah diberikan kepada perempuan kurir narkotika
sebagian ketika akan mengantarkan narkotika, dan sebagian sisanya
dijanjikan akan diberikan setelah selesai mengantar narkotika. Pada
beberapa kasus lainnya, upah dijanjikan akan diberikan oleh pemberi
kerja setelah perempuan selesai mengantarkan narkotika. Berikut adalah
informasi mengenai upah yang dijanjikan dan/atau diberikan kepada
perempuan kurir narkotika:

Tabel 6. Upah yang Diberikan dan/atau Dijanjikan kepada
Perempuan Kurir Narkotika
No

Berat Narkotika

Upah yang Diberikan
sebelum
Mengantarkan
Narkotika

Upah yang
Dijanjikan setelah
Mengantarkan
Narkotika

1

Sabu 5.160 gram

2

Sabu 884 gram

3500 dollar atau Rp
45.500.000

3

Sabu 610 gram dan
ganja 3 gram

1500 dollar atau
sekitar Rp 19.500.000

4

Ekstasi 5000 butir

5

Sabu 709 gram;
ekstasi 100 butir
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Rp 100.000.000

Rp 40.000.000
Rp 20.000.000

6

Sabu 6.000 gram

Rp 15.000.000

7

Sabu 489 gram

8

Sabu 506,47 gram

Rp 5.000.000

9

Sabu 1.000 gram

Rp 10.000.000

10

Sabu 575 gram;
ekstasi 2.011 butir

11

Sabu 500 gram

Rp 5.000.000

12

Sabu 10.000 gram

Rp 10.000.000

13

Ganja 20 kg

Rp 6.000.000

14

(tidak ada
keterangan)

15

Sabu 259 gram;
ekstasi 1.232 butir

Rp 5.000.000

16

Sabu 1.000 gram

Rp 5.000.000

17

Ganja 10 kg

18

Sabu 154 gram

19

Ganja 13 kg

20

Sabu 13 gram

Rp 1.300.000

21

Sabu 4,48 gram dan
ganja 5,85 gram

Rp 600.000

22

Sabu 27,28 gram

Rp 500.000

23

Sabu 9,21 gram dan
ekstasi 32 butir

Rp 50.000 per alamat

Rp 15.000.000
Dapat bonus hingga
Rp 8.000.000

Rp 10.000.000
Rp 5.000.000

Rp 6.000.000

Rp 3.000.000
Rp 1.000.000

Rp 1.000.000
Rp 2.000.000

Dari tabel tersebut di atas, terlihat bahwa tidak ada pola upah yang
diberikan kepada perempuan kurir. Upah mengantarkan sabu sebesar
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5,16 kilogram dalam satu kasus adalah seratus juta rupiah, sedangkan
pada kasus lainnya, membawa sabu 10 kilogram hanya diberi upah
sepuluh juta rupiah. Karena narkotika dijual dalam pasar gelap,
perempuan yang direkrut umumnya tidak mengetahui berapa upah yang
“layak” diberikan kepadanya. Mereka akan cenderung menerima saja
berapapun upah yang diberikan oleh sindikat, terutama karena kondisi
keuangan yang mendesak.
Upah seringkali diasumsikan sebagai bentuk persetujuan seseorang untuk
terlibat dalam peredaran gelap narkotika. Sayangnya, kebanyakan dari
mereka tidak memiliki kesadaran penuh atas risiko yang mereka hadapi
ketika menyetujui hal tersebut. Apalagi, marak terjadi persetujuan
tersebut diberikan dengan didahului oleh kekerasan terhadap mereka.
Dalam penelitian mengenai perempuan dan narkotika, Fleetwood
mengatakan perempuan kurir yang berasal dari negara berkembang
biasanya menerima pekerjaan sebagai kurir karena kemiskinan. Upah
yang ditawarkan terkadang sangat tinggi sehingga “sulit ditolak”. Upah
tersebut bisa digunakan untuk memulai hidup baru, walaupun tidak
sebanding dengan keuntungan penjualan narkotika yang didapatkan oleh
21
bandar. Perempuan juga didorong oleh motivasi untuk memenuhi
kebutuhan ekonomi diri dan juga keluarganya (baik karena keinginan
pribadi untuk merasa lebih mandiri maupun karena rasa tanggung jawab
terhadap orang lain yang tertanggung padanya, seperti anak-anaknya
22
atau orang tuanya) karena perannya sebagai “nurturer”.

Kemiskinan
Seperti yang terlihat pada diagram “Faktor-Faktor yang Mendorong
Keterlibatan sebagai Kurir”, faktor kemiskinan juga berperan besar dalam
mendorong perempuan terlibat sebagai kurir narkotika yaitu 19% dari 41
kasus. Faktor kemiskinan tersebut di antaranya adalah kebutuhan untuk
berobat, memenuhi kebutuhan hidup serta menafkahi anak dan keluarga.
Gay mengatakan saat perempuan menyadari bahwa mereka terjebak ke
21

Jennifer Fleetwood, Ibid., hal. 135-147.
Sulistyowati Irianto, “Kriminal Atau Korban: Studi tentang Perempuan dalam
Kasus Narkotika Dari Perspektif Hukum Feminis”, 2010, (Jakarta: MAPPI FHUI).
22
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dalam peredaran narkoba, mereka tidak dapat melepaskan diri begitu
23
saja.
Kemiskinan menempatkan perempuan pada posisi tawar yang lebih
rendah untuk dapat mengambil suatu tindakan. Terlebih jika ia memiliki
ketergantungan
finansial
dan
ketakutan
terhadap
ancaman
pelaku/sindikat sehingga perempuan tidak dapat berbuat banyak ketika
24
dimanfaatkan dan dieksploitasi untuk sindikat narkotika.
Alih-alih
menyelesaikan akar permasalahan keterlibatan perempuan sebagai kurir
yaitu kemiskinan, negara justru menjatuhkan kesalahan sepenuhnya
kepada
perempuan
dengan
menghukum
mereka
tanpa
mempertimbangkan hal-hal yang membuat perempuan menjadi rentan
terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

Kekerasan terhadap Perempuan
Faktor lainnya yang menyebabkan perempuan terlibat dalam peredaran
gelap narkotika adalah “dipaksa/disuruh pasangan”. Seperti yang tertera
pada diagram “Faktor-Faktor yang Mendorong Keterlibatan sebagai Kurir”
15% perempuan kurir narkotika terlibat dalam peredaran gelap narkotika
akibat paksaan. Catatan Tahunan Komnas Perempuan tahun 2017
menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan paling sering terjadi
di ranah paling personal dan privat yaitu kekerasan dalam rumah tangga
25
dan kekerasan dalam pacaran. Dalam artian, pasangan intim, baik suami,
pacar ataupun teman dekat, merupakan pelaku kekerasan yang paling
banyak ditemukan.
Kekerasan yang dilakukan oleh pasangan juga berperan dalam memaksa
perempuan menjadi kurir narkotika. Kekerasan tidak harus melulu terlihat
secara kasat mata. Adanya keterikatan emosional dengan pasangan

23

Robert Gay, Lucia: Testimonies of a Brazilian Drug Dealer’s Woman, 2005,
Philadelphia: Springer Science, hal. X.
24
Peter Reuter, Systemic Violence in Drug Markets, 2009, Crime Law and Social
Change, 52(3):275-284.
25
Lihat Catatan Tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan
Tahun 2017.
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menjadikan perempuan tidak mampu menolak perintah pasangannya.
Hal ini merupakan salah satu contoh kekerasan psikis. Dengan cara
melimpahkan pekerjaan yang berbahaya pada istri ataupun pacar,
sindikat akan terbebas dari ancaman hukuman.

Kami juga menemukan beberapa pemberitaan mengenai perempuan
yang dipacari, dinikahi atau diberi janji nikah oleh sindikat untuk merekrut
mereka sebagai kurir. LBH Masyarakat menemukan bahwa 50%
perempuan kurir narkotika direkrut oleh pasangan intim mereka. Ketika
perempuan sudah bergantung secara finansial dan emosional terhadap
pasangannya, perempuan dikondisikan untuk mengantarkan narkotika,
baik dengan atau tanpa sepengetahuan mereka. Seringkali perempuan
tidak menyadari secara jelas resiko yang tinggi dari pekerjaannya sebagai
kurir suaminya atau pacarnya. Hal ini dikarenakan adanya kecenderungan
pada perempuan untuk mempercayai orang yang telah dikenalnya baik
sebagai teman, kekasih maupun sebagai suami sehingga permintaan
untuk dapat membantu diterimanya tanpa curiga. Selain itu tidak adanya
kebiasaan atau keberanian pada perempuan untuk menuntut penjelasan
dari orang lain yang ia telah percayai sehingga ia dapat dengan mudah
terjebak melakukan hal yang berpotensi merugikan dirinya, seperti mau
27
membawa tas tanpa mengetahui secara jelas apa isinya.

5. Lapas dan Perempuan Kurir Narkotika
Hal menarik yang kami temukan ketika melakukan pemantauan berita
mengenai perempuan kurir narkotika adalah terdapat 10 kasus, dengan
melibatkan 12 orang perempuan, yang memperlihatkan adanya koneksi
antara perempuan kurir narkotika dengan lembaga pemasyarakatan atau
lapas. Dalam catatan kami, pada dua kasus, perempuan diminta
seseorang dari luar lapas, untuk membawa narkotika ke dalam lapas.
Sayangnya, kami tidak menemukan informasi mengenai relasi antara
perempuan dengan penyuruhnya tersebut. Sedangkan pada delapan
kasus lainnya, perempuan kurir narkotika mengaku disuruh oleh
26
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narapidana laki-laki dari dalam lapas untuk mengantarkan narkotika ke
suatu tempat. Dari delapan kasus tersebut, dua di antaranya menunjukkan
bahwa perempuan kurir narkotika disuruh oleh suami mereka, sedangkan
pada enam kasus lainnya, orang yang menyuruh mengantarkan narkotika
tidak jelas relasinya dengan perempuan.
Dari data di atas, tiga perempuan kurir narkotika memiliki suami atau
kerabat di lapas. Ketiga perempuan ini disuruh mengantarkan narkotika
oleh narapidana lain yang berada dalam satu lapas dengan suami atau
kerabat mereka. Mengingat lebih rendahnya tingkat partisipasi angkatan
28
kerja perempuan dibandingkan laki-laki,
besar dugaan bahwa
perempuan-perempuan ini kehilangan penghasilannya ketika suami
mereka dipenjara.
Ketergantungan finansial ini bisa saja berdampak pada penciptaan situasi
yang membuat perempuan rentan terlibat dalam peredaran gelap
narkotika dengan iming-iming upah. Namun tentunya indikasi ini perlu
diperdalam lagi dengan melihat pada informasi yang lebih detil
dalamkasus perempuan kurir narkotika, yang sayangnya tidak tersedia di
media yang kami pantau.
Kasus-kasus tersebut di atas juga memunculkan banyak pertanyaan,
terutama berkenaan dengan peredaran narkotika yang dikendalikan oleh
narapidana. Pemantauan media yang dilakukan oleh LBH Masyarakat
menunjukkan setidaknya terdapat 120 kasus pengendalian peredaran
29
narkotika di tahun 2016. Sembilan kasus di antaranya melibatkan
perempuan. Penjara bukan hanya tidak dapat menyelesaikan masalah
peredaran gelap narkotika, namun juga berdampak buruk terhadap
perempuan, khususnya bagi perempuan yang disuruh oleh narapidana
menjadi kurir. Namun, sayangnya, hampir semua berita mengenai
perempuan kurir narkotika yang dikendalikan oleh narapidana hanya
menyorot pelaku yang tertangkap tanpa mencoba menggali lebih dalam
bagaimana narapidana bisa mengatur transaksi narkotika, termasuk
28
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oknum aparat penegak hukum dan lapas. Bagaimana media
memberitakan kasus perempuan kurir narkotika akan membentuk
persepsi publik yang hanya melihat perempuan kurir narkotika adalah
sebagai pelaku yang berdiri sendiri tanpa melihat bahwa peredaran gelap
narkotika adalah persoalan sistemik yang diakibatkan oleh kelalaian
negara.
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PENUTUP
Berdasarkan pemantauan media yang kami lakukan pada kasus
perempuan kurir narkotika, kesimpulan yang kami temukan adalah
sebagai berikut:
1.

Data demografis perempuan yang terlibat dalam peredaran gelap
narkotika sebagai kurir adalah perempuan kewarganegaraan
Indonesia, berusia 18-37 tahun, berstatus menikah dan berasal dari
berbagai daerah di Indonesia, di antaranya, Aceh, DKI Jakarta, Jawa
Timur dan Sulawesi Selatan. Dengan kata lain, ada jutaan orang
perempuan Indonesia yang rentan direkrut oleh sindikat narkotika
untuk menjadi kurir dan membutuhkan perlindungan oleh negara.

2.

Perempuan kurir narkotika umumnya membawa narkotika jenis sabu
dan ganja dalam jumlah besar, yang menempatkan perempuan kurir
terancam mendapatkan pidana mati, seumur hidup ataupun belasan
tahun penjara.

3.

Sebanyak 35,6% atau 21 kasus menunjukkan narkotika
disembunyikan di tempat-tempat yang identik dengan perempuan,
di antaranya adalah vagina, bra dan pembalut., sehingga
kemungkinan perempuan direkrut oleh sindikat narkotika cukup
besar. Terdapat juga kasus-kasus di mana narkotika ditelan dan
disembunyikan di dalam tubuh yang dapat membahayakan nyawa
perempuan kurir.

4.

Faktor-faktor keterlibatan perempuan sebagai kurir narkotika yang
sering muncul dalam pemberitaan adalah adanya upah, kemiskinan
dan kekerasan terhadap perempuan. Setidaknya 20 orang
perempuan kurir, atau sebesar 49%, mengatakan mereka diberikan
atau dijanjikan upah. Tidak terlihat pola besaran upah yang dijanjikan
atau diberikan kepada perempuan kurir narkotika.

5.

Faktor kemiskinan juga berperan besar dalam mendorong
perempuan terlibat sebagai kurir narkotika yaitu 19% dari 41 kasus.
Faktor kemiskinan tersebut di antaranya adalah berobat, memenuhi
kebutuhan hidup serta menafkahi anak dan keluarga.
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6.

Kekerasan yang dilakukan oleh pasangan juga berperan dalam
memaksa perempuan menjadi kurir narkotika. Setidaknya sebanyak
15% kasus menunjukkan perempuan menjadi kurir karena disuruh
atau dipaksa oleh pasangan.

7.

Terdapat 12 kasus yang menunjukkan hubungan perempuan kurir
narkotika dengan lapas, baik mengantarkan narkotika ke dalam lapas
atau dikendalikan oleh narapidana dari dalam lapas. Dua narapidana
tersebut adalah adalah suami perempuan kurir narkotika.
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