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Saat ini, advokasi kebijakan narkotika tidak bisa dilepaskan dari isu hak asasi manusia. Pemenuhan dan
penghormatan hak asasi manusia, seperti misalnya penghapusan penyiksaan bagi tersangka kasus narkotika,
dan pemenuhan hak atas kesehatan di dalam Rumah Tahanan (Rutan) maupun Lembaga Pemasyarakatan
(Lapas), melatari diskursus advokasi kebijakan narkotika.
Isu advokasi kebijakan narkotika masih dianggap sebagai isu yang maskulin. Tidak banyak terjadi diskursus
secara mendetil mengenai bagaimana perempuan terdampak penggunaan maupun terlibat dalam peredaran
narkotika. Ataupun bagaimana harusnya sebuah kebijakan nasional merespon kebutuhan spesifik atau khusus
perempuan juga belum banyak dibicarakan. Dalam hal akses terhadap kesehatan bagi pengguna narkotika pun
kerentanan perempuan kerap kali tidak terangkat, dan oleh karenanya sangat sulit untuk dapat diatasi.
Di sisi lain, dalam diskursus-diskursus yang terjadi di kalangan pejuang perempuan, isu perempuan pengguna
narkotika, atau yang terlibat dalam peredaran narkotika seringkali luput menjadi perhatian. Pun dalam
advokasi reformasi lapas yang dilakukan oleh kelompok aktivis HAM, isu pemenuhan hak perempuan dalam
tahanan juga minim pembahasannya.
Absennya pembahasan mengenai kondisi dan kerentanan perempuan yang dipenjara akibat tindak pidana
narkotika, baik di kalangan aktivis kebijakan narkotika, perempuan, maupun aktivis yang bergerak dalam isu
pemenjaraan, mendorong Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) untuk melakukan penelitian awal
guna memetakan situasi perempuan yang dipenjara akibat tindak pidana narkotika. Penelitian ini menjadi
sangat penting mengingat jumlah perempuan yang dipenjara akibat tindak pidana narkotika semakin
meningkat setiap tahunnya. Ditambah lagi, tren menjadikan perempuan sebagai kurir narkotika (drug mules)
juga semakin tinggi, yang mana hal ini terlihat dari banyaknya kasus-kasus perempuan yang ditangkap karena
perannya sebagai drug mules.
Terima kasih kepada para peneliti, Arinta Dea Dini, Ajeng Larasati, Astried Permata Septi, dan Naila Rizqi
Zakiah, yang telah selama dua belas bulan penuh melakukan penelitian ini. Terima kasih kepada International
Drug Policy Consortium (IDPC) atas dukungannya, yang tanpanya penelitian ini akan sulit dilakukan. Terima
kasih kepada segenap jajaran di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A
Gorontalo, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantau Prapat, Rumah Tahanan Kelas II B Humbang
Hasundutan, dan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang, yang telah mengizinkan kami
melakukan penelitian di Rutan/Lapas tersebut. Serta kepada rekan-rekan masyarakat sipil dan akademisi yang
telah dengan setia memberikan masukan dan saran dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan hasil penelitian
ini.
Akhir kata, kami berharap penelitian ini dapat mengisi kekosongan diskursus, sekaligus mengawal advokasi
seputar isu perempuan yang dipenjara akibat tindak pidana narkotika. Kami percaya bahwa kebijakan
narkotika yang berperspektif gender bukan hanya menguntungkan perempuan saja, tetapi juga semua pihak.
Dukung! Jangan Hukum!

Ricky Gunawan
Direktur LBH Masyarakat
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LATAR BELAKANG DAN DATA DEMOGRAFIS
Secara global, Indonesia menempati posisi keempat sebagai negara yang mengalami extreme overcrowding
sebesar 188% di Asia (Novian, et al., 2018). Posisi pertama diduduki Filipina dengan kelebihan penghuni
sebesar 436%. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pemasayarakatan Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia (Ditjen Pas), pertumbuhan jumlah tahanan dan narapidana mengalami peningkatan dari tahun
ke tahun, khususnya terhadap tahanan dan narapidana perempuan.
Data Ditjen Pas tahun 2017 menunjukkan bahwa 62,63% dari total populasi penjara, atau sebanyak 99.507
orang merupakan tahanan dan narapidana narkotika. Dalam kurun waktu lima tahun jumlah tahanan dan
narapidana narkotika meningkat 75,8% dari 56.581 orang pada tahun 2013 menjadi 99.507 orang di tahun
2017. Padahal, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang keras terhadap narkotika, mulai dari eksekusi
terpidana mati narkotika hingga instruksi tembak mati, sejak tahun 2015. Secara kuantitas, populasi
perempuan di penjara memang cenderung lebih kecil jika dibandingkan dengan populasi laki-laki (sekitar
5%), namun, peningkatan narapidana perempuan setiap tahunnya sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan
narapidana laki-laki. Pada tahun 2016 pertumbuhan narapidana perempuan mencapai 19,5% dari 6.292
menjadi 7.521 narapidana perempuan sedangkan tingkat pertumbuhan narapidana laki-laki di tahun yang sama
adalah 16,7%. Berdasarkan data Ditjen Pas pada bulan Juli 2017, mayoritas perempuan dipidana atas tindak
pidana narkotika yaitu sebanyak 65,5%.
Penempatan penghuni lapas dan rutan digolongkan berdasarkan umur, jenis kelamin, lama pidana yang
dijatuhkan, dan jenis tindak pidana/kejahatan. Dari 518 lapas dan rutan di bawah Ditjen Pas yang tersebar di
34 wilayah provinsi, hanya 36 di antaranya yang khusus dipergunakan sebagai tempat penahanan perempuan.
Di banyak wilayah, tahanan dan/atau narapidana perempuan masih ditempatkan di lapas dan rutan umum
karena tidak tersedianya tempat khusus bagi perempuan. Selain itu, Indonesia juga memiliki 23 lapas khusus
narkotika yang empat di antaranya merupakan lapas campur yang dihuni oleh narapidana perempuan.
Penelitian ini dilakukan di empat lapas yaitu Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo, Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIA Rantau Prapat, Rumah Tahanan Kelas IIB Humbang Hasundutan, dan Lembaga
Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang. Dari keempat lapas dan rutan tersebut, hanya Lapas
Semarang yang merupakan lapas khusus perempuan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode
kuantitatif dan kualitatif dengan menyebarkan kuesioner dan wawancara terhadap perempuan terpidana
narkotika yang sedang menempati keempat lapas tersebut. Peneliti berhasil mengumpulkan data dari 307
perempuan yang dipidana karena tindak pidana narkotika.
Dari 307 responden, mayoritas responden berada pada usia produktif dengan rentang usia dari 19-68 tahun.1
Kelompok usia yang paling banyak terlibat dalam tindak pidana narkotika adalah kelompok usia 34-38 tahun
dengan presentase 20,7%. Sementara kelompok terkecil adalah kelompok usia 64-68 tahun dengan presentase
0,7%. Data menunjukkan 99,3% responden tergolong dalam usia produktif. Sebanyak 39% responden sudah
bercerai dan 46% masih menikah, sementara 15% di antaranya lajang. Data juga menunjukkan setidaknya
82% perempuan terpidana narkotika memiliki anak, baik yang berusia anak maupun dewasa.
Perempuan yang menggunakan narkotika memiliki risiko besar untuk mendapatkan kekerasan fisik dan/atau
seksual jika dibandingkan dengan laki-laki (Kasia & Olga, 2015:15). Di Indonesia, sebanyak 76% perempuan
yang menggunakan narkotika dengan medium jarum suntik (perempuan penasun) pernah mengalami
kekerasan oleh pasangan atau mantan pasangan (Stoicescu, 2016:17). Perempuan yang menggunakan
narkotika cenderung enggan melaporkan kekerasan yang mereka alami karena kebijakan kriminalisasi
terhadap orang yang menggunakan narkotika. Mereka takut ditangkap atas penggunaan narkotika.
Berdasarkan data dari kuesioner yang peneliti kumpulkan, 28% perempuan yang terlibat dalam tindak pidana
narkotika, atau sebanyak 86 perempuan, mengatakan pernah mengalami kekerasan dari pasangan intim, baik
suami, pacar ataupun teman dekat. Bentuk kekerasan yang umum dialami responden, dengan jawaban multirespon, adalah kekerasan fisik yaitu sebesar 63,4%, kekerasan psikis sebesar 23,6%, dan kekerasan seksual
1

Usia produktif berdasarkan Badan Pusat Statistik adalah 15-64 tahun.
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sebesar 13%. Respon yang umumnya diberikan oleh responden terhadap kekerasan yang mereka dapatkan
adalah diam atau menangis. Banyak responden yang mengatakan mereka pernah berusaha membalas atau
melawan ketika dipukul oleh pasangan. Delapan responden mengatakan melaporkan kasusnya kepada
kepolisian, sedangkan lainnya ada yang memilih kabur, cerai atau putus, mengadu pada orang tua dan teman,
dan lain sebagainya. Salah seorang informan, IT, meminta polisi untuk tidak memberitahukan perihal
penangkapannya kepada keluarga. IT baru berani memberi tahu keluarganya satu minggu setelah ia ditangkap.
Ternyata kemudian polisi menelepon kakak IT yang merupakan seorang polisi. Kakaknya sangat marah
kepada IT ketika ia berkunjung ke tahanan lalu kemudian menendang IT. Sedangkan GH mengaku
menggunakan narkotika karena stres pasca perceraian dengan suaminya karena suaminya selalu memukulnya.
Status perempuan sebagai pengguna narkotika atau tersangka kasus narkotika telah menunjukkan dampak
langsung terhadap kekerasan yang mereka alami. Stigma dan diskriminasi berlapis yang perempuan miliki
menempatkan perempuan lebih rentan untuk mendapatkan kekerasan.
KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA
Pasal 54 UU Narkotika menyatakan bahwa pecandu dan korban penyalahguna narkotika wajib menjalani
rehabilitasi, sedangkan Pasal 103 UU Narkotika memberikan kewenangan bagi hakim untuk menempatkan
orang yang menggunakan narkotika ke tempat rehabilitasi. Namun, pada praktiknya orang yang menggunakan
narkotika masih dijerat pidana melalui pasal-pasal lain, misalnya kepemilikan dan penguasaan narkotika. Pada
akhir tahun 2017, setidaknya sebanyak 36.374 pengguna narkotika di Indonesia masih dipidana dengan pidana
penjara. Berdasarkan hasil pengumpulan data, 30% perempuna mengaku dipidana karena menggunakan untuk
diri sendiri, 24% menjual, 16% mengantarkan, 8% membeli, dan 9% merasa tidak tahu perbuatan apa yang
didakwakan kepada mereka. Selain itu, peneliti juga menemukan empat responden yang ditangkap saat
mereka berstatus sebagai pasien rehabilitasi walaupun Pasal 129 ayat (3) UU Narkotika menjamin orang yang
menggunakan narkotika yang sedang menjalankan rehabilitasi tidak dapat dipidana.
Data juga menunjukkan hanya 13,6% responden yang merasa pernah mendapatkan asesmen dari Tim
Asesmen Terpadu (TAT).2 Menurut data Kementerian Kesehatan hanya ada satu lembaga pemasyarakatan
khusus perempuan yang memiliki fasilitas rehabilitasi, yakni Lapas Perempuan Kelas II A Pondok Bambu.
Minimnya fasilitasi rehabilitasi menyulitkan perempuan yang terlibat tindak pidana narkotika karena harus
menghadapi gejala putus zat sendiri. Informan GS misalnya, mengatakan dirinya sempat mengalami gejala
putus zat sejak berada di tahanan kepolisian. Badan GS terasa panas dingin seperti orang sakaw. Selama itu
pula ia sering jatuh sakit. Tidak ada penanganan dari pihak kepolisian. GS biasanya mengobati sakaw dengan
meminum obat warung agar bisa tidur dengan pulas. Namun, ketika bangun badan GS kembali sakit. 3 GS
mengaku harus menahan rasa sakit tersebut selama lima bulan.
Peneliti juga menemukan perempuan yang menjual narkotika yang pada saat bersamaan juga merupakan
pengguna narkotika dengan jenis yang sama atau user-dealers (Benso, 2010). Dari data kualitatif, peneliti
menemukan satu informan yang dapat digolongkan sebagai user-dealer. Informan GS menjual narkotika
setelah tiga tahun menjadi pengguna narkotika dengan pemakaian rutin. GS mengatakan dirinya sempat
berhenti menjual kemudian aktif lagi menjual di 2015. Selain karena uang, GS mengaku menjual narkotika
untuk memenuhi kebutuhan narkotikanya. Meski memiliki ketergantungan narkotika, GS hanya didakwa
Pasal 114 atas tindakan menjual narkotika. Tidak ada pasal penggunaan untuk diri sendiri, atau Pasal 127,
yang didakwakan kepadanya.
Jenis narkotika yang paling sering dijadikan barang bukti adalah amfetamin yaitu sebesar 76%. Posisi kedua
tertinggi diisi oleh ganja, yakni sebesar 10% dan disusul ekstasi di urutan ketiga sebesar 9%. Tingginya barang
bukti sabu mengukuhkan tren sabu sebagai jenis narkotika yang paling banyak beredar. Berat barang bukti
narkotika sangat bervariasi. Dari 205 responden yang tertangkap dengan barang bukti sabu, 110 di antaranya

2

Tim Asesmen Terpadu (TAT) adalah sebuah unit ciptaan Peraturan Bersama Tujuh Institusi yang bertujuan
untuk menilai tingkat keterlibatan seorang tersangka dan kelayakan mereka untuk ditempatkan di tempat
rehabilitasi.
3
Resume Informan GS, Hal. 4
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berjumlah kurang dari lima gram. Sementara itu, 22 responden yang tertangkap dengan barang bukti di atas
953 gram dan satu informan 51 kg.
Data yang peneliti temukan adalah rata-rata perempuan yang terlibat tindak pidana narkotika dipidana selama
83,70 bulan atau hampir tujuh tahun. Pidana paling rendah diterima perempuan sebesar 12 bulan. Peneliti juga
menemukan dua orang responden yang mendapatkan pidana seumur hidup dan satu orang responden yang
mendapat pidana rehabilitasi dan penjara.
Peneliti mencoba untuk membandingkan lama pidana dengan berat barang bukti. Hasilnya tidak ada
proporsionalitas yang jelas. Untuk responden dengan barang bukti sabu di bawah 1 gram misalnya, pidana
yang dijatuhkan berkisar 20 bulan hingga 120 bulan. Peneliti juga mencoba menyeleksi responden yang
diputus hakim di atas tahun 2010 yang ditangkap dengan barang bukti sama dengan atau di bawah 1 gram
sabu, dan merasa dipidana karena menggunakan untuk diri sendiri berdasarkan kriteria SEMA 4/2010.
Hasilnya, sebanyak 43 responden yang terseleksi mayoritas dipidana 40 hingga 80 bulan atau sekitar tiga
hingga enam tahun penjara
Berdasarkan hasil wawancara, peneliti mengategorikan terdapat empat motivasi perempuan melakukan tindak
pidana narkotika yaitu motivasi ekonomi, kepuasan atas kemerdekaan, rekreasional, dan pengaruh pihak
ketiga (Malinowska, The Impact of Drug Policy in Women, 2016). Data memperlihatkan sebanyak 27%
responden mengaku ada pengaruh pasangan intim dalam tindak pidana narkotika yang mereka lakukan,
termasuk kekerasan oleh pasangan intim. Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa perempuan tidak
mengetahui jenis pasal dan ancaman pidana bagi tindak pidana narkotika. Bahkan beberapa di antara informan
mengalami mispersepsi atas pasal yang didakwakan penyidik terhadap dirinya.
HAK ATAS PERADILAN YANG ADIL (FAIR-TRIAL) DAN BEBAS DARI PENYIKSAAN DAN
PERLAKUAN BURUK LAINNYA
Berdasarkan Rekomendasi Umum Konvensi Menentang Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan
Nomor 33 mengenai Akses Perempuan Terhadap Keadilan (untuk selanjutnya disebut sebagai Rekomendasi
CEDAW No. 33), diskriminasi berbasis gender, ketidaksetaraan, stereotip gender, hukum yang diskriminatif,
praktik hukum acara, telah menghalangi perempuan untuk mendapatkan akses kepada keadilan baik secara
fisik, ekonomi, sosial dan budaya. Selain itu, mekanisme pemulihan hak yang rumit juga berpengaruh terhadap
akses perempuan terhadap keadilan.4 Sebagai negara pihak dalam CEDAW, Indonesia berkewajiban untuk
menghormati, memenuhi dan melindungi hak perempuan yang dipidana dari segala bentuk diskriminasi,
termasuk diskriminasi dalam hukum, kebijakan, kebiasaan dan praktik, yang menghalangi perempuan atas
akses terhadap keadilan.5
Dari data yang peneliti temukan, semua responden mengatakan bahwa mereka ditahan ketika menjalani proses
peradilan pidana. Hanya satu responden yang pernah menempati lembaga rehabilitasi (di luar rutan) ketika
menjalani penahanan, sedangkan responden lainnya menjalani penahanan di kantor kepolisian, kantor BNN,
rutan dan/atau lapas. Walaupun mayoritas perempuan terpidana narkotika adalah pengguna narkotika, mereka
tetap saja ditahan karena pasal berlapis yang memberikan ancaman pidana lima tahun penjara atau lebih.
Aparat penegak hukum juga tidak menggunakan tindakan penahanan sebagai upaya terakhir, seperti yang
direkomendasikan oleh ICCPR dan Tokyo Rules. 6 Selain itu, penahanan tidak dialihkan kepada bentuk
lainnya seperti penahanan rumah, kota ataupun lembaga rehabilitasi, terutama bagi perempuan yang
menggunakan narkotika.

Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan, 2015, “General Recommendations No. 33 on
Women’s Access to Justice,” CEDAW/C/GC/33, par. 3-11.
5
Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan, 2015, “General Recommendations No. 33 on
Women’s Access to Justice,” CEDAW/C/GC/33.
6
Lihat Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, Pasal 9 ayat (3) dan Standar Minimum
PBB untuk Mengukur Peniadaan Pengekangan Kebebasan (The Tokyo Rules), 14 Desember 1990, Paragraf
6.1.
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Dari 277 responden yang mengetahui dan dapat mengingat lama penahanan mereka, rata-rata lama penahanan
yang dilalui oleh perempuan yang terlibat tindak pidana narkotika sejak penangkapan hingga putusan sidang
di pengadilan negeri adalah enam bulan. Menurut KUHAP, 200 hari adalah waktu maksimal penahanan sejak
penyidikan hingga persidangan sehingga dapat dilihat bahwa mayoritas perempuan menjalani penahanan
hingga batas waktu maksimal penahanan.
Pada isu penggeledahan, berdasarkan hasil wawancara, dua informan mengatakan mereka digeledah oleh
polisi laki-laki. Dua informan lainnya mengatakan mereka digeledah oleh warga sipil perempuan. Hal ini
bertentangan dengan Perkap No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Tindak Pidana dan membuat perempuan
rentan mendapatkan kekerasan seksual. Salah seorang informan mengatakan ia digeledah hingga telanjang
oleh petugas perempuan. Hal tersebut membuatnya tersinggung dan marah. Bangkok Rules menyatakan
bahwa penggeledahan dengan menelanjangi perempuan (strip search) dan penggeledahan rongga tubuh
(body-cavity search) harus teramat dihindari (Penal Reform International, 2015).
Hak atas penasihat hukum merupakan salah satu hak fundamental dalam prinsip peradilan yang adil.
Pendampingan hukum harus diberikan terhadap semua orang yang dituduh melakukan tindak pidana tanpa
diskriminasi, termasuk terhadap perempuan, 7 dengan menggunakan pendekatan yang sensitif gender. 8
Berdasarkan data kuantitatif, 9 hanya 66 orang atau 21,5% responden yang mendapatkan pendampingan
hukum pada tiap tahapan peradilan, mulai dari penyidikan hingga persidangan. Di sisi lain, jumlah responden
yang tidak pernah didampingi oleh penasihat hukum dalam tahap apapun adalah sebanyak 129 orang atau
42,0%. Responden lainnya mendapatkan pendampingan pada satu atau dua tahapan.
Data kuantitatif menunjukkan tingkat ketersediaan pengacara bagi perempuan yang terlilbat tindak pidana
narkotika berbeda-beda pada setiap institusi peradilan. Tingkat ketersediaan pendampingan hukum paling
tinggi terdapat di institusi pengadilan negeri yaitu 51%, lalu kejaksaan yaitu 36%, dan terakhir adalah pada
tahap penyidikan10 yaitu 30%. Pendampingan hukum bagi tersangka adalah krusial pada tahap penyidikan
atau pemeriksaan karena seringkali penyiksaan ataupun perlakuan buruk lainnya dilakukan terhadap
tersangka. 11 Risiko mendapatkan penyiksaan akan semakin tinggi jika tersangka merupakan bagian dari
kelompok rentan, salah satunya yaitu perempuan (Amnesty International, 2014:80).
Perempuan yang terlibat dalam tindak pidana narkotika mendapatkan penasihat hukum dengan cara yang
berbeda-beda. Dengan jawaban multi-respon, sebanyak 56 responden atau 29,6% responden mendapatkan
pengacara karena ditunjuk oleh aparat penegak hukum, sebanyak 46 responden atau 24,3% mendapatkan
pengacara karena ditawarkan oleh polisi, jaksa atau hakim, dan 35 responden atau 18,5% diantaranya
mendapatkan pengacara yang berasal dari Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di pengadilan negeri. 12
Walaupun secara kuantitas perempuan lebih banyak didampingi pada tahap persidangan, umumnya
perempuan terdakwa mengatakan pengacara mereka tidak melakukan apa-apa untuk membela mereka.
Pengacara tersebut hanya diam saja, duduk, dan tidak pernah berkomunikasi dengan mereka untuk membahas
kasus.
Diskriminasi berlapis dialami oleh perempuan warga negara asing yang didakwa dengan tindak pidana
narkotika. Dua perempuan warga negara Cina mengatakan penerjemah mereka justru memeras dan meminta
Komisi Afrika untuk Hak Asasi Manusia, 2003, “Principles and Guidelines on the Right to Fair Trial and
Legal Assistance in Africa”, Bagian G huruf (a).
8
Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, 2012, “United Nations Principles and Guidelines on Access to Legal Aid
in Criminal Justice System,” E/CN.15/2012/L.14/Rev.1, Prinsip 10, par. 32; Komite Penghapusan
Diskriminasi terhadap Perempuan, 2015, “General Recommendations No. 33 on Women’s Access to
Justice,” CEDAW/C/GC/33, par. 37 huruf b.
9
Jumlah total data adalah 920.
10
Satu responden tidak menjawab pertanyaan ini sehingga jumlah total data 306.
11
Peraturan Kapolri tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Pasal 66 ayat 4.
12
Data ini diperoleh dari 175 responden.
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sejumlah uang. Mereka juga dimintai untuk menandatangi sejumlah dokumen, namun, dokumen-dokumen
tersebut ditulis dalam bahasa Indonesia sehingga mereka tidak mengetahui isi dari dokumen tersebut.
Penyiksaan atau perlakuan buruk lainnya ketika menjadi tersangka pelaku tindak pidana juga dialami oleh
perempuan. Laporan Pelapor Khusus PBB untuk Penyiksaan dan Bentuk Penghukuman Lain yang Kejam,
Tidak Manusiawi atau Merendahkan mengatakan bahwa kerangka penyiksaan selama ini berfokus pada
penyiksaan yang sering terjadi kepada laki-laki sehingga telah gagal memiliki gender perspektif. Dengan
demikian, analisis mengenai penyiksaan juga telah gagal melihat diskriminasi, budaya patriarki dan relasi
kuasa yang berkontribusi terhadap penyiksaan terhadap perempuan.13
Hasil pengumpulan data kuantitatif atas penyiksaan terhadap perempuan terpidana narkotika menunjukkan
dari 307 responden, 78 perempuan atau sebanyak 25,4% mengaku pernah mengalami penyiksaan. Jenis
penyiksaan yang mereka alami, dengan jawaban multi-respon, adalah sebagai berikut: 57 responden atau 60%
mengatakan pernah mendapatkan penyiksaan fisik, sebanyak 35 responden atau 36,8% mengatakan pernah
mendapatkan penyiksaan psikis, dan 3 responden atau 3,2% mengatakan pernah mendapatkan penyiksaan
seksual. Walaupun data perempuan yang pernah mengalami penyiksaan terlihat kecil (25,4%), data ini harus
diperlakukan hati-hati karena metode pengambilan data menggunakan kuesioner dan FGD sehingga
responden tidak dapat dengan leluasa mengkonsultasikan pengalaman kekerasan yang mereka alami, terutama
kekerasan seksual. Faktor lainnya yang mungkin memengaruhi jawaban responden adalah minimnya
pengetahuan perempuan terhadap penyiksaan. Menurut data, penyiksaan terhadap perempuan paling sering
dilakukan oleh penyidik yaitu sebanyak 78 kasus.
Korupsi, pungutan liar dan pemerasan juga sering dilakukan aparat penegak hukum terhadap perempuan.
Pungutan liar merupakan bagian dari tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Undang-Undang Tipikor), tepatnya dalam Pasal 12 huruf e.14 Pungutan liar biasa dimintakan
ketika keluarga mengunjungi perempuan di tahanan, ketika perempuan ingin berkomunikasi dengan keluarga
di tahanan, dan lain sebagainya. Pemerasan juga sering dialami perempuan jika mereka ingin mendapatkan
pasal dengan pidana yang lebih ringan. Orang yang menggunakan narkotika, misalnya, bisa saja dikenakan
Pasal 114 atas tuduhan membeli narkotika, Pasal 112 karena menyimpan narkotika atau Pasal 127 karena
mengonsumsi narkotika untuk diri sendiri. Ketentuan ini dimanfaatkan oleh aparat penegak hukum untuk
memeras tersangka atau terdakwa.

PERLAKUAN TERHADAP TAHANAN DAN NARAPIDANA PEREMPUAN
Narapidana perempuan seharusnya menempati lapas yang dekat dengan rumah mereka, dengan
mempertimbangkan hubungan mereka dengan keluarga dan anak, serta preferensi individu. Namun, faktanya
mereka sering ditempatkan di lapas yang jauh dari rumah dan keluarga mereka karena jumlah lapas khusus
perempuan sangat terbatas.15
Berdasarkan kunjungan peneliti ke empat lapas, jarak tempat tinggal ke lapas sangat mempengaruhi intensitas
kunjungan keluarga. Perempuan yang terlibat dalam tindak pidana narkotika yang ditempatkan di Lapas
Gorontalo dan Lapas Rantau Prapat sebagian besar berasal dari kota tersebut. Sedangkan di Rutan Humbang
Human Rights Council, 2016, “Laporan Pelapor Khusus untuk Penyiksaan dan Bentuk Penghukuman
Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan”, A/HRC/31/57, par. 5.
14
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Tipikor), Pasal 12 huruf e, mengatur
tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud
menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan
kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan
potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.
15
Perserikatan Bangsa Bangsa, 2011, “United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and
Non-custodial Measures for Women Offenders (the Bangkok Rules), A/RES/65/229, Pasal 4.
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Hasundutan, lebih dari setengah, atau sekitar 50,9% perempuan yang terlibat dalam tindak pidana di tempat
tersebut berasal dari Medan, Ibukota Sumatera Utara yang juga memliki lapas khusus perempuan. Sedangkan
sisanya berasal dari kabupaten atau provinsi lain. Tidak ada responden yang berasal dari Kabupaten Humbang
Hasundutan. Empat responden bahkan berasal dari Gunung Sitoli di Pulau Nias, Aceh, dan Jakarta. Hal yang
sama juga terjadi di Lapas Perempuan Semarang, dimana sebagian besar perempuan perempuan yang terlibat
dalam tindak pidana di tempat tersebut, atau sebanyak 68%, berasal dari wilayah Jabodetabek. Mereka
umumnya awalnya ditahan di Rutan Pondok Bambu di Jakarta Timur, kemudian dipindahkan ke Lapas
Perempuan Semarang.
Di Indonesia, tahanan dapat ditahan di kantor kepolisian, rutan atau lapas. Penentuan tempat penahanan
ditentukan oleh aparat penegak hukum yang bertanggung jawab atas penahanan tersangka. Selama perempuan
ditahan di kantor polisi, dua informan mengatakan tidur beralaskan matras, satu informan mengatakan ia tidur
di atas sofa, sedangkan sisanya tidur beralaskan tikar atau sajadah. Salah satu informan mengatakan bahkan
selimut tidak diperbolehkan di dalam sel tahanan sehingga badannya sakit dan ia harus ke klinik untuk berobat.
Salah seorang informan, GH, pernah menempati sel bersama dua orang tahanan perempuan lainnya di sel yang
seharusnya dihuni oleh satu orang saja. Sel tersebut berukuran sekitar 1x2 meter. Mereka harus bergantian
meluruskan kaki karena hanya satu orang saja yang bisa meluruskan kaki. Kamar mandi di sel tersebut juga
sangat kotor dan bau. Jika ada yang sedang buang air besar, baunya akan keluar dan mengganggu tahanan
lainnya. Suatu waktu GH kehilangan nafsu makannya ketika temannya buang air besar di saat ia sedang
makan.
Perempuan narapidana akan menjalani tes HIV ketika mereka menempati lapas/rutan. Hasil survey
menggunakan kuesioner menunjukkan bahwa responden memahami skrining HIV sebagai kewajiban yang
harus mereka jalani ketika masuk ke dalam rutan atau lapas dan tidak dapat ditolak. Hal ini tentunya
merupakan pelanggaran hak atas kesehatan, utamanya hak untuk mengontrol tubuhnya dan tidak menjadi
objek tes paksa. Tes wajib yang tidak disertai dengan informasi yang utuh mengenai HIV akan menimbulkan
potensi stigma dan diskriminasi yang lebih besar terhadap orang dengan HIV.
Data kuantitatif menunjukkan ketimpangan layanan kesehatan reproduksi yang besar antar lapas. Di Lapas
Gorontalo, misalnya, semua responden mengatakan tidak ada layanan kesehatan reproduksi di lapas. Di Rutan
Humbang Hasundutan, hanya dua responden, dari 55 responden, yang mengatakan terdapat layanan tes
kehamilan di rutan. Di Lapas Rantau Prapat, 42% responden mengatakan di lapasnya terdapat layanan
kesehatan reproduksi yaitu tes IMS, pengobatan IMS, penyuluhan dan tes kehamilan. Sisanya, sebanyak 54%
responden mengatakan tidak ada layanan kesehatan reproduksi, dan 4% lainnya mengatakan tidak tahu apakah
layanan kesehatan reproduksi tersebut ada atau tidak. Sedangkan di Lapas Perempuan Semarang, sebanyak
97% responden mengatakan terdapat layanan kesehatan reproduksi di lapas. Layanan tersebut di antaranya
adalah papsmear, tes IMS, pengobatan IMS, penyuluhan, konseling, dan tes kehamilan. Selain itu, pembalut
tidak tersedia secara gratis. Beberapa informan mengatakan bahwa mereka harus membeli pembalut di kantin
lapas karena pengunjung tidak boleh membawa pembalut dengan alasan keamanan. Namun, harga pembalut
di dalam lapas jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan harga di luar lapas.
Bangkok Rules menyatakan bahwa lapas harus menyediakan layanan kesehatan untuk pengguna narkotika
dengan memperhatikan kebutuhan khusus perempuan.16 Layanan tersebut harus tersedia dan dapat diakses
secara sukarela oleh perempuan pengguna narkotika dan tidak bersifat wajib (Atabay, Guidance Document:
United Nations Rules on the Treatment of Women Prisoners and Non-Custodial Measures for Women
Offenders (The Bangkok Rules), 2013:54). Data kuantitatif dan kualitatif yang peneliti dapatkan menunjukkan
tidak ada layanan perawatan ketergantungan narkotika di lapas yang mereka tempati ketika pengumpulan data.
Dua informan mengatakan mereka terkadang masih ingin menggunakan narkotika namun mereka mencoba
mengalihkan perhatian pada hal yang lain. Informan GH, misalnya, akan mengalihkan perhatian dengan
mencuci baju dan menelepon keluarganya jika keinginan untuk kembali menggunakan narkotika muncul.

Perserikatan Bangsa Bangsa, 2011, “United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and
Non-custodial Measures for Women Offenders (the Bangkok Rules), A/RES/65/229, Pasal 15.
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Layanan Program Terapi Rumatan Metadon (PTRM) di rutan/lapas perempuan hanya tersedia di Rutan
Pondok Bambu dan tidak memberikan jenis layanan perawatan lainnya untuk, khususnya, zat-zat psikoaktif.
Sedangkan layanan perawatan kesehatan jiwa hanya tersedia di Lapas Perempuan Semarang, namun, dari 67
responden yang mengetahui adanya layanan kesehatan jiwa, hanya 20 orang atau 9,0% perempuan yang
mengaku pernah mengakses layanan tersebut. Berdasarkan wawancara dengan informan, peneliti beberapa
kali mendengar cerita informan yang pernah memiliki keinginan untuk bunuh diri. Salah satu informan pernah
mencoba bunuh diri dengan menelan obat jantung.
DAMPAK SOSIAL DAN EKONOMI PEMENJARAAN
Biaya kebutuhan reguler yang harus dipenuhi sendiri oleh narapidana perempuan adalah pembalut dan
perlengkapan mandi. Kedua hal tersebut dibeli koperasi lapas. Salah satu informan merasa kesal karena lapas
mewajibkan setiap orang untuk berpenampilan bersih, termasuk kuku, tetapi justru melarang kepemilikan alatalat yang dapat digunakan untuk menunjang penampilan bersih tersebut. Biaya lainnya adalah makanan dan
jajanan. Informan mengatakan mereka terkadang bosan dengan makanan yang lapas berikan sehingga
membeli makanan dan jajan di kantin yang lebih variatif dan layak. Jika ditotal, dalam sebulan, informan
dapat mengeluarkan biaya sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp 3.000.000 (tiga
juta rupiah).
Cara perempuan narapidana memenuhi kebutuhan tersebut umumnya dengan meminta uang kepada keluarga,
yang mana banyak responden merupakan tulang punggun keluarga, ataupun berjualan di lapas. Namun,
menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga
Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara (Permenhukham 6//2013), narapidana tidak boleh melakukan
aktifitas jual beli dan utang piutang.
Penjara juga memperlihatkan dampak terhadap hubungan perempuan dengan keluarga. Peneliti menemukan
dua informan memilih untuk berbohong mengenai status mereka sebagai orang yang dipidana dalam tindak
pidana narkotika maupun mengenai vonis hukuman yang mereka tanggung. Kedua hal ini mereka
sembunyikan dari keluarga inti dan keluarga besar guna melindungi orang terdekatnya dari rasa malu. Sikap
lain yang dilakukan perempuan yang terlibat dalam tindak pidana narkotika terhadap keluarganya adalah
pelarangan untuk berkunjung ke lapas. Pada kasus lainnya orang tua informan tidak kuat menahan rasa sedih
saat berkomunikasi dengan informan sehingga memilih untuk memutus komunikasi. Alasan lain orang tua
enggan berkomunikasi dengan perempuan yang terlibat dalam tindak pidana narkotika ialah rasa kecewa yang
mendalam atas kejadian yang menimpa anaknya.
Dalam penelitian ini, dari 307 responden, 82,1% di antaranya memiliki anak. Dari 82,1% responden yang
memiliki anak, 83% di antaranya mengaku berperan sebagai pengasuh utama anak sampai sebelum mereka
ditangkap. Atas keterlibatan mereka dalam sebuah tindak pidana, mereka harus meninggalkan anak mereka
dan terpaksa menitipkan anak mereka kepada orang tua, adik, atau anggota keluarga terdekat lainnya. Ketika
peneliti menanyakan mengenai hubungan dengan anak selama mereka di penjara, mayoritas responden
menjawab hubungan mereka dengan anak mereka masih terjalin dengan baik. Komunikasi masih tetap
dilakukan di antara mereka melalui fasilitas telepon umum ataupun fasilitas lainnya yang berada di lapas.
Tetapi beberapa responden juga menyebutkan bahwa hubungan mereka dengan anak mereka merenggang.
Kerenggangan hubungan biasanya disebabkan anak merasa sedih, anak marah, atau anak kecewa. Sementara
itu dari data kualitatif, peneliti menemukan adanya sikap dan/atau perasaaan yang muncul akibat status
informan sebagai perempuan yang terlibat dalam tindak pidana narkotika. Adapun beberapa sikap atau
perasaan tersebut, di antaranya memilih untuk memutus komunikasi dengan anak, stigma terhadap diri sendiri
(self-stigma), stigma dari luar diri sendiri, dan memilih untuk berbohong dengan anak.
Selain terhadap anak dan keluarga, penjara juga berdampak terhadap diri perempuan narapidana.
Kerenggangan jarak dan hubungan dengan anak dan anggota keluarga lainnya yang mereka alami, serta
perasaan gagal menjadi ibu seperti yang digambarkan di atas, berdampak pada psikologis perempuan yang
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terlibat dalam tindak pidana (Kury & Redo, 2016). Tak jarang informan bercerita mengenai kesedihan yang
mendalam karena rasa bersalah dan rindu kepada keluarga mereka. Perempuan terpidana narkotika harus
mencari jalan keluar sendiri untuk mengatasi kekacauan emosional tersebut. Beberapa ada yang memilih tidur
dan terhanyut pada emosi. Namun, ada juga yang memilih mengalihkan rasa sedih mereka dengan mengikuti
kegiatan di dalam lapas. Pemenjaraan juga menghambat rencana hidup perempuan yang terlibat dalam tindak
pidana narkotika. Ada tiga informan yang harus menunda rencana hidup mereka karena harus menjalankan
pidana penjara. Salah satunya ialah informan AH yang datang ke Indonesia untuk melebarkan bisnis
pakaiannya sebagai modal melanjutkan sekolah ke Australia. Informan lainnya ditangkap satu hari sebelum
bisnis salonnya dibuka dan terpaksa harus menjual ruko tersebut kepada keluarganya.
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A. Catatan Singkat Situasi Kebijakan Narkotika Indonesia
Cita-cita utopis “dunia tanpa narkotika” menjadi dasar filosofis kebijakan narkotika di banyak negara sehingga
mereka mendeklarasikan perang terhadap narkotika (Muller-Baum & Tharoor, 2016), tidak terkecuali
Indonesia. Landasan ini kemudian melahirkan pendekatan represif dan punitif dalam pembentukan kebijakan
narkotika Indonesia. Sejarah kebijakan narkotika Indonesia bermula dari dikeluarkannya Instruksi Presiden
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1971 tentang Koordinasi Tindakan dan Kegiatan dari dan atau Instansi
yang Bersangkutan dalam Usaha Mengatasi, Mencegah dan Memberantas Masalah Pelanggaran 17 yang
mengategorikan narkotika sebagai permasalahan nasional yang menghambat pembangunan (Badan Narkotika
Nasional, 2010). Lima tahun kemudian pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Tunggal Narkotika 1961
melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961
Beserta Protokol yang Mengubahnya. Ratifikasi Konvensi Tunggal Narkotika ini diikuti dengan pengesahan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika.
Pada tahun 1997, dengan dalih narkotika merupakan ancaman yang membahayakan bangsa pemerintah
mengubah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika menjadi Undang-Undang Nomor 22
Tahun 1997 tentang Narkotika dengan memperkenalkan ancaman pidana minimum khusus yang sebelumnya
tidak diatur. Selain itu, pemerintah juga mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang
Psikotropika. Kebijakan narkotika kemudian mengalami perkembangan dan perubahan mulai dari
dibentuknya badan khusus untuk menangani persoalan narkotika18 hingga perubahan UU Nomor 22 Tahun
1997 tentang Narkotika menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (untuk
selanjutnya disebut sebagai UU Narkotika). Meskipun telah mengalami perubahan, sayangnya, pendekatan
pidana masih dipertahankan sebagai pendekatan paling utama dalam merespon peredaran, bahkan penggunaan
narkotika. Dalam konteks peredaran narkotika, semangat untuk memerangi narkotika dimanifestasikan
melalui hukuman mati - yang diklaim dapat menurunkan angka peredaran terlepas dari ketiadaan bukti
pendukungnya - yang masih terus diterapkan.19
Sementara itu, orang yang menggunakan narkotika yang sejatinya berhak untuk mendapatkan hak atas
kesehatan melalui rehabilitasi justru banyak berakhir di penjara. Walaupun kebijakan narkotika di Indonesia
mengenal pendekatan kesehatan dengan menyediakan akses rehabilitasi bagi orang yang menggunakan
narkotika yang menjalani proses pidana, konsep rehabilitasi yang diadopsi dalam UU Narkotika tersebut
bertentangan dengan prinsip dasar hak atas kesehatan karena ia bersifat wajib atau mandatory dan merupakan
salah satu bentuk pemidanaan. 20 Terlepas dari diabaikannya prinsip hak atas kesehatan dalam kebijakan
narkotika Indonesia, diadopsinya pendekatan kesehatan seperti rehabilitasi merupakan langkah maju yang
patut diapresiasi, dibandingkan dengan pendekatan penghukuman yang sepenuhnya.
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Inpres ini dikeluarkan pada pemerintahan Presiden Soeharto yang ditujukan kepada Kepala Badan
Koordinasi Intelejen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi masalah yang menghambat pembangunan
seperti uang palsu dan penggunaan narkotika.
18
Pada tahun 2002 Pemerintah membentuk Badan Narkotika Nasional (BNN).
19
Pengaturan hukuman mati telah ada sejak awal pembentukan undang-undang narkotika. Saat ini, UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ancaman hukuman mati dalam Pasal 113 ayat
(2), 114 ayat (2), 116 ayat (2), 118 ayat (2), 119 ayat (2), dan 133 ayat (1).
20
Pasal 1 Angka 1 PP Nomor 25 Tahun 2011 tentang Institusi Penerima Wajib Lapor. Perlu dicatat bahwa
pewajiban untuk mengakses rehabilitasi tersebut pada dasarnya bertentangan dengan asas paling fundamental
dalam hak atas kesehatan yakni freedom (kebebasan),20 dimana setiap orang berhak secara bebas mengontrol
tubuhnya, termasuk dalam hal memilih untuk mau mengikuti rehabilitasi atau tidak, ataupun jenis rehabilitasi
yang sesuai dengannya. Dengan demikian, rehabilitasi seharusnya bersifat sukarela (voluntary), bukan wajib
(compulsory/mandatory).
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Dorongan untuk menyediakan rehabilitasi bagi pengguna narkotika dapat pula ditemukan pada Surat Edaran
Mahkamah Agung Nomor Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan,
dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi (untuk selanjutnya disebut SEMA 4/2010) dan
Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung
Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor :
01/PB/MA/III/2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor : 11 Tahun 2014, Nomor : 03 Tahun 2014. Nomor:
PER005/A/JA/03/2014, Nomor : 1 Tahun 2014, Nomor : PERBER/01/III/2014/ tentang Penanganan Pecandu
Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi (untuk selanjutnya disebut
sebagai Perber Rehabilitasi). Sayangnya, pada tataran implementasi, kebijakan ini tidak dijalankan dengan
baik. Selain karena tidak memiliki konsekuensi hukum maupun etik bagi aparat penegak hukum yang tidak
melaksanakannya, kultur dari aparat sendiri juga cenderung tidak menganggap hak atas kesehatan orang yang
menggunakan narkotika sebagai bagian dari kewajiban yang harus dipenuhi (Arinta & Naila, 2017). Oleh
karena itu masih banyak orang yang menggunakan narkotika yang harus menjalani pidana dan tidak
mendapatkan akses pemulihan dari ketergantungan narkotika.
Selain kerasnya bentuk penghukuman terhadap kasus narkotika – baik dari lamanya ancaman pidana maupun
penggunaan pidana mati - maupun pengabaian atas hak atas kesehatan, sistem pemasyarakatan juga
mempersulit narapidana narkotika untuk mendapatkan hak-haknya sebagai narapidana. Tidak seperti
narapidana tindak pidana umum, terpidana kasus narkotika mengalami kesulitan untuk mendapatkan remisi
dan pembebasan bersyarat. Para narapidana diwajibkan untuk mendapatkan surat pernyataan bahwa yang
bersangkutan kooperatif selama proses penyidikan dan penuntutan sebagai syarat substantif dan administratif
untuk mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat.21 Kesulitan dalam mengakses dan mendapatkan remisi
dan pembebasan bersyarat membuat narapidan narkotika terpaksa harus menjalani masa hukuman sesuai
dengan putusan hakim tanpa ada potongan apapun. Kondisi ini sedikit banyaknya juga berpengaruh terhadap
kelebihan kapasitas di tempat-tempat penahanan.
B. Perempuan, Narkotika dan Pemenjaraan
Pendekatan yang punitif terbukti tidak berdampak pada pengurangan peredaran maupun pengunaan narkotika.
Ia justru menimbulkan masalah baru, baik dari aspek kesehatan maupun situasi pemenjaraan. Jumlah kasus
semakin tahun semakin meningkat dan tidak sebanding dengan jumlah narapidana yang keluar dari lembaga
pemasyarakatan. Sementara secara global, Indonesia menempati posisi keempat sebagai negara yang
mengalami extreme overcrowding sebesar 188% di Asia (Novian, et al., 2018). Posisi pertama diduduki
Filipina dengan kelebihan penghuni sebesar 436%, angka ini tidak lepas dari kebijakan perang terhadap
narkotika rezim Duterte yang mengakibatkan jumlah tahanan dua hingga tiga kali lipat kapasitas penjara.
Kebijakan narkotika yang represif berkontribusi langsung pada semakin memburuknya situasi pemenjaraan
di kedua negara tersebut. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pemasayarakatan Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia (Ditjen Pas), pertumbuhan jumlah tahanan dan narapidana mengalami peningkatan
dari tahun ke tahun, sebagaimana tergambar dalam diagram di bawah ini:

21

Pasal 34A Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak
Warga Binaan Pemasyarakatan
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Diagram 1. Populasi Tahanan dan Narapidana
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Sumbangsih terbesar dari peningkatan populasi penjara sebagaimana tergambar dalam diagram di atas
bersumber dari tahanan dan narapidana narkotika. Data Ditjen Pas tahun 2017 menunjukkan bahwa 62,63%
dari total populasi penjara, atau sebanyak 99.507 orang merupakan tahanan dan narapidana narkotika.
Diagram 2. Jumlah “Bandar Narkotika” dan Pengguna Narkotika
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Berdasarkan diagram di atas dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu lima tahun jumlah tahanan dan
narapidana narkotika meningkat 75,8% dari 56.581 orang pada tahun 2013 menjadi 99.507 orang di tahun
2017. Padahal, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang keras terhadap narkotika, mulai dari eksekusi
terpidana mati narkotika hingga instruksi tembak mati, sejak tahun 2015. Kebijakan ini diambil oleh
pemerintah atas dasar kepercayaan – yang salah – bahwa hal tersebut dapat memberikan efek jera dan
menghentikan peredaran narkotika. Sebaliknya, data ini justru membuktikan bahwa pendekatan yang represif
dan tidak manusiawi telah gagal menurunkan angka peredaran dan penggunaan narkotika di Indonesia.
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Di tengah gagalnya kebijakan narkotika dan memburuknya situasi pemenjaraan, terdapat persoalan penting
yang diabaikan oleh pemerintah, yakni keberadaan perempuan yang terlibat dalam tindak pidana narkotika.
Secara kuantitas, populasi perempuan di penjara memang cenderung lebih kecil jika dibandingkan dengan
populasi laki-laki. Namun, pada tingkat pertumbuhannya, perempuan, khususnya pada kasus perempuan yang
ditahan karena tindak pidana narkotika, merupakan populasi penjara dengan pertumbahan tercepat. Di tataran
internasional, proporsi perempuan yang dipenjara karena pelanggaran narkotika secara signifikan lebih tinggi
daripada laki-laki (Allen, 2015).
Sangat disayangkan bahwa data tahanan dan narapidana narkotika di Indonesia tidak dikelompokkan
berdasarkan gender, sehingga pertumbuhan maupun persentase perempuan yang terlibat dalam tindak pidana
narkotika tidak dapat dideteksi dari tahun ke tahun. Data pemisahan gender tahanan dan narapidana yang
dihimpun oleh Ditjen Pas hanya berupa populasi umum. Walaupun demikian, sejalan dengan data di tataran
internasional, data yang tidak terdisagregasi dari segi kasusnya tersebut menunjukkan presentase pertumbuhan
narapidana perempuan yang mengalami peningkatan drastis jika dibandingkan dengan persentase
pertumbuhan narapidana laki-laki.
Tabel 1. Persentase Peningkatan Narapidana Perempuan dan Laki-laki

Tahun
2013
2014
2015
2016
2017

Laki-laki
100243
101878
110645
129166
150064

Narapidana
Persentase
Perempuan
Peningkatan
6,4%
5315
1,6%
5629
8,6%
6292
16,7%
7521
16,1%
8812

Persentase
Peningkatan
8,3%
5,9%
11,7%
19,5%
17,1%

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa peningkatan narapidana perempuan setiap tahunnya sedikit lebih
tinggi dibandingkan dengan narapidana laki-laki. Pada tahun 2016 pertumbuhan narapidana perempuan
mencapai 19,5% dari 6.292 menjadi 7.521 narapidana perempuan. Peningkatan jumlah narapidana perempuan
tentu memperburuk situasi pemenjaraan mereka. Selain persoalan keterbatasan jumlah tempat penahanan
khusus perempuan terbatas, kebutuhan khusus perempuan juga cenderung diabaikan. Dalam konteks
perempuan yang menggunakan narkotika maka kebutuhan khusus perempuan menjadi berlipat, dimana
mereka juga membutuhkan fasilitas dan layanan pemulihan ketergantungan narkotika yang sensitif gender.
Lebih jauh lagi, kebijakan narkotika dan sistem pemidanaan di Indonesia tidak melihat kebutuhan khusus dan
pengalaman perempuan yang terlibat dalam tindak pidana narkotika. Sejauh kajian hukum yang telah ada,
tidak banyak peraturan atau kebijakan yang secara komprehensif mengatur kebutuhan perempuan dalam
sistem peradilan pidana dan kebijakan narkotika, terutama peraturan di tingkat Undang-Undang. Dalam
tataran peraturan perundang-undangan nasional, hanya terdapat satu peraturan yang mengakomodir kebutuhan
dan kondisi khusus perempuan dalam mengahadapi proses peradilan pidana, yakni Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum
(untuk selanjutnya disebut sebagai Perma 3/2017), yang mengatur bagaimana prinsip dan etika hakim saat
memperlakukan perempuan yang berhadapan dengan hukum termasuk di antaranya hakim dilarang untuk
menstigma dan mereviktimisasi perempuan. Perma 3/2017 ini merupakan terobosan yang sangat baik untuk
memenuhi hak dan melindungi perempuan yang berhadapan dengan hukum.
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Hukum dan kebijakan baik narkotika maupun sistem peradilan pidana Indonesia masih belum memadai untuk
mengakomodir kebutuhan khusus perempuan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan (untuk selanjutnya disebut UU Pemasyarakatan) tidak diatur hak-hak narapidana perempuan
di dalam penjara. Padahal perempuan memiliki kebutuhan khusus yang tidak dimiliki laki-laki seperti kondisi
kesehatan reproduksi yang meliputi kebutuhan saat menstruasi, hamil, dan/atau melahirkan. Kondisi khusus
tersebut tidak hanya berdampak pada kondisi kesehatan perempuan, melainkan juga kondisi social dan
ekonomi yang harus perempuan hadapi, dimana tahanan dan narapidana perempuan harus mengeluarkan biaya
sendiri dengan jumlah yang tidak sedikit untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Dalam beberapa penelitian yang dilakukan sejauh ini, termasuk oleh Thailand Institute of Justice,
menunjukkan bahwa perempuan yang menjalani atau menunggu hukuman karena tindak pidana narkotika
seringkali tidak memiliki pendidikan yang tinggi atau bahkan tidak sekolah, hidup dalam kondisi kemiskinan,
atau merupakan kepala keluarga yang bertanggung jawab atas anak dan orang tua (Thailand Institute of
Justice, 2014). Selain itu, kebanyakan perempuan yang dipidana karena tindak pidana narkotika sesungguhnya
tidak terlibat dalam perdagangan narkotika skala besar. Mereka bukan pimpinan atau orang yang berperan
penting dalam jaringan narkotika. Sebaliknya, kebanyakan perempuan tersebut direkrut – baik atas maupun
tanpa sepengetahuannya – untuk melakukan tugas tingkat terendah yang beresiko tinggi, dimana sebagian dari
mereka bahkan dipaksa melakukan transaksi narkotika oleh keluarga atau pasangan intim.
C. Metodologi Penelitian
Berangkat dari hal tersebut di atas, LBH Masyarakat melakukan penelitian untuk melihat dampak
pemenjaraan terhadap perempuan yang terlibat dalam tindak pidana narkotika. Penelitian ini merupakan satu
dari tiga penelitian serupa yang dilakukan tiga negara di Asia Tenggara yakni Indonesia, Filipia, dan Thailand,
yang didukung oleh International Drugs Policy Consortium (IDPC), sebuah jaringan global organisasi
masyarakat sipil yang mendorong kebijakan narkotika yang manusiawi dan efektif, dan Open Society
Foundations.
Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah:
1. Bagaimana peresentase perempuan yang dipenjara karena tindak pidana narkotika di Indonesia?
2. Sejauh mana hukum dan kebijakan narkotika serta sistem peradilan pidana di Indonesia
mempengaruhi pemenjaraan perempuan karena tindak pidana narkotika?
3. Bagaimana pemenjaraan mempengaruhi keadaan kesehatan dan sosio-ekonomi yang dihadapi
perempuan yang ditahan di penjara?
Dalam melakukan penelitian ini, peneliti memilih metode campuran yang menggunakan pendekatan kualitatif
dan kuantitatif. Pengumpulan data kuantitatif dilakukan sebelum pengumpulan data kualitatif, dengan tujuan
agar data kualitatif dapat digunakan untuk menjelaskan dan menginterpretasikan temuan kuantitatif. Selain
itu, untuk melengkapi hasil pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif, peneliti juga membuat catatan
observasi mengenai situasi tempat penahanan maupun hal-hal lain yang relevan yang peneliti amati.
Pendekatan kuantitatif membantu memberikan gambaran umum tentang kondisi perempuan yang terbukti
melakukan kejahatan narkotika. Oleh karena itu kriteria inklusi untuk responden22 adalah:
1. Perempuan dewasa (umur ≥ 18 tahun);
2. Dihukum dengan pelanggaran narkotika tanpa memandang jenis kesalahan;
3. Masih dipenjara saat pengumpulan data dilakukan.

22

Responden adalah orang yang diminta untuk memberikan respon (jawaban) terhadap pertanyaan-pertanyaan
dalam kuisioner yang diajukan oleh peneliti.
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Tidak ada kriteria eksklusi untuk pemilihan responden. Selama responden setuju untuk menjadi bagian dari
penelitian ini, dia dapat disertakan. Untuk pengumpulan sampel, peneliti ini menggunakan metode cluster
sampling. Metode ini dipilih karena keterbatasan sumber daya dan waktu yang tidak memungkinkan peneliti
untuk mengumpulkan informasi di 418 penjara di Indonesia.
Penelitian ini dilaksanakan selama dua bulan pada bulan Oktober dan November 2017 di 4 (empat) unit
pelaksana Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia, yaitu:
1. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo, Gorontalo
2. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantau Prapat, Sumatera Utara
3. Rumah Tahanan Kelas IIB Humbang Hasundutan, Sumatera Utara
4. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang, Jawa Tengah
Pemilihan lokasi penelitian tersebut dilakukan secara acak setelah mengumpulkan daftar rumah tahanan dan
lembaga pemasyarakatan yang peneliti dapat dari website Sistem Database Pemasyarakatan, kemudian
mengelompokkan rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan yang menampung tahanan atau narapidana
perempuan dan narkotika. Pemilihan 4 lokasi ini juga disesuaikan dengan anggaran yang peneliti miliki. Data
kuantitatif yang terkumpul kemudian peneliti olah dengan menggunakan program Statistical Package for the
Social Science (SPSS).
Setelah mengumpulkan data kuantitatif dari responden di keempat lokasi penelitian, peneliti melanjutkan
penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk menyempurnakan penelitian kuantitatif yang
sudah dilakukan tiga bulan sebelumnya. Pendekatan kualitatif pada penelitian ini bertujuan untuk mencari
informasi yang lebih dalam yang tidak bisa diperoleh menggunakan pendekatan kuantitatif.
Penelitian kualitatif dilaksanakan di Lapas Wanita Klas IIA Semarang. Pemilihan ini didasarkan pada
pertimbangan temuan awal kuantitatif yang menunjukkan secara kuantitatif jumlah responden paling banyak
dengan variasi data/temuan awal yang beragam. Selain itu pemilihan lokasi penelitian kualitatif juga
disesuaikan dengan keterbatasan sumber daya baik anggaran maupun tenaga. Setelah memilih lokasi
penelitian, kami menentukan informan kualitatif dengan pengumpulan sampel penelitian menggunakan
metode purposive sampling dengan kriteria inklusi informan23 sebagai berikut:
1. Perempuan yang dipidana karena tindak pidana narkotika
2. Pernah mengisi kuisioner ketika pengumpulan data kuantitatif
Pemilihan informan dilakukan secara acak (random) untuk mendapatkan maksimum variasi atau heterogen
(maximum variation/heterogeneous) sampel. Jumlah populasi sampel adalah 10 orang.
Metode pengumpulan data kualitatif yang digunakan adalah semi structured interviews dengan menggunakan
pertanyaan terbuka (open-ended) dan beberapa pertanyaan panduan yang dapat dikembangkan sesuai dengan
kepentingan pengumpulan data. Semua pengambilan data baik kuantitatif maupun kualitatif dilakukan secara
sukarela.
Dalam penelitian ini, peneliti memiliki beberapa keterbatasan. Data kuantitatif diambil dengan mengumpulkan
responden ke dalam kelompok kecil yang berisi 1 - 5 orang, dan membagikan lembar kuesioner kepada
masing-masing responden untuk diisi. Tekhnik ini dilakukan karena adanya keterbatasan waktu pengambilan
data. Dengan metode seperti itu, peneliti menyadari adanya potensi tekanan kelompok (peer pressure) dalam
menjawab pertanyaan di lembar kuesioner. Selain itu, peneliti juga tidak bisa menentukan lokasi pengambilan
23

Informan adalah orang yang memberikan informasi secara mendalam terkait objek penelitian.
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data dan wawancara untuk memastikan kenyamanan dan kerahasiaan dikarenakan terbatasnya ruang tertutup
di lokasi penelitian. Pada pelaksanaannya, lokasi pengambilan data kuantitatif ini dapat berbeda-beda di setiap
tempat. Misalnya, di Lapas Perempuan Klas IIA Semarang, lokasi pengambilan data berpindah-pindah mulai
dari pendopo, gereja, sampai pada halaman/lapangan yang berada di dalam Lapas. Hal ini tentunya peneliti
sadari dapat berpengaruh pada tingkat kenyamanan responden.
Setelah pengambilan dan pengolahan data rampung, peneliti melakukan analisis dengan menggunakan
standar hukum hak asasi manusia internasional sebagai pisau analisis untuk melihat sejauh mana pemenuhan
hak asasi manusia bagi perempuan yang terlibat dalam tindak pidana narkotika. Peneliti juga menggunakan
hasil penelitian terkait perempuan, narkotika dan pemenjaraan sebagai rujukan dalam menganalisa data.
D. Data Demografis Perempuan yang Terlibat dalam Tindak Pidana Narkotika
1. Kondisi Tempat Penahanan
Dalam sistem peradilan pidana, setiap orang yang melakukan tindak pidana akan mengalami perampasan hak,
salah satunya adalah hak kebebasan bergerak yang dibatasi melalui penahanan 24 dan pemenjaraan
(pemasyarakatan)25. Aparat penegak hukum diberi kewenangan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (KUHAP) untuk melakukan penahanan.26 Lebih jauh lagi, persoalan sistem pemasyarakatan diatur
dalam UU Pemasyarakatan.
Tempat penahanan, umumnya dikenal sebagai rumah tahanan negara (Rutan), adalah tempat tersangka atau
terdakwa ditahan sementara sebelum dijatuhkannya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap.
Sementara itu, lembaga pemasyarakatan (Lapas) merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan bagi
narapidana dan anak didik pemasyarakatan.27 Penempatan penghuni lapas dan rutan digolongkan berdasarkan
umur, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, dan jenis tindak pidana/kejahatan dengan pembagian
sebagai berikut:28
1. Umur, terdiri atas tahanan anak (12 hingga 18 tahun) dan tahanan dewasa bagi orang yang berusia di
atas 18 tahun. Dalam sistem peradilan pidana anak dikenal Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)
bagi anak didik pemasyarakatan dan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) untuk tahanan
anak. Sementara bagi orang dewasa terdapat Rutan dan Lapas;
2. Jenis kelamin, terdiri atas tahanan pria dan perempuan. Pembinaan narapidana perempuan idealnya
dilaksanakan di Lapas khusus perempuan, walaupun dalam prakteknya juga dilakukan di Rutan,
ataupun Lapas umum yang juga menampung narapidana laki-laki;

24

Penahanan dilakukan kepada tersangka atau terdakwa selama menjalani proses persidangan hingga
mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.
25
Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang
dimaksud pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan
berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan
dalam tata cara peradilan pidana. Pemasyarakatan dilakukan kepada narapidana yang telah menjalani proses
persidangan dan memperoleh putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.
26
Pasal 24 hingga Pasal 29 KUHAP mengatur kewenangan lembaga untuk menahan (kepolisian, kejaksaan,
dan pengadilan), lamanya masa tahanan dan tingkat penahanan. Selain KUHAP, pengaturan tentang
penahanan dan kewenangan lembaga untuk menahan juga dapat ditemukan dalam undang-undang yang
mengatur tindak pidana khusus seperti Undang-Undang Narkotika yang memberikan kewenangan BNN untuk
menahan, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di mana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhak
menahan tersangka atau terdakwa korupsi.
27
Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
28
Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
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3. Jenis tindak pidana, terdiri atas tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Berdasarkan sistem
database pemasyarakatan narapidana tindak pidana khusus dibagi ke dalam 8 kelompok yakni: korupsi,
narkoba bandar/pengedar, narkoba pengguna, teroris, illegal logging, human trafficking, pencucian
uang, dan genosida;29
4. Tingkat pemeriksaan perkara, terdiri atas tahanan penyidik, penuntut umum, pengadilan negeri,
pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung (MA); dan
5. Untuk kepentingan tertentu dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan.
Dari 518 Lapas dan Rutan di bawah Ditjen Pas yang tersebar di 34 wilayah provinsi, hanya 36 di antaranya
yang khusus dipergunakan sebagai tempat penahanan perempuan. Di banyak wilayah, tahanan dan/atau
narapidana perempuan masih ditempatkan di Lapas dan Rutan umum karena tidak tersedianya tempat khusus
bagi perempuan.
Diagram 3. Jumlah Penjara di Indonesia
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Dari empat lokasi penelitian ini hanya satu yang merupakan tempat penahanan khusus perempuan, yakni
Lapas Perempuan Klas IIA Semarang. Tiga lainnya merupakan Rutan dan Lapas umum yang menerima
tahanan dan narapidana perempuan. Selain itu, Indonesia juga memiliki 23 Lapas khusus narkotika. Namun,
keberadaan Lapas khusus narkotika ini patut dipertanyakan keberadaannya. Pemerintah seharusnya berfokus
pada pendekatan kesehatan yang dapat mendorong orang yang menggunakan narkotika untuk mengakses
perawatan yang diperlukan, bukan pada memperbanyak jumlah Lapas. Terlepas dari hal tersebut, keberadaan
Lapas khusus narkotika ini seharusnya diartikan sebagai memberikan pendekatan khusus bagi narapidana
narkotika guna menjawab kebutuhan mereka yang lebih spesifik daripada narapidana tindak pidana umumnya.
Hal ini termasuk kebutuhan spesifik perempuan yang terlibat tindak pidana narkotika. Namun, dari 23 Lapas
khsus narkotika hanya terdapat 4 Lapas yang diisi oleh narapidana perempuan, yakni:
1. Lapas Narkotika Klas III Muara Saboh, menampung 1 narapidana perempuan
2. Lapas Narkotika Kasongan, menampung 4 tahanan dan 70 narapidana perempuan
3. Lapas Narkotika Samarinda, menampung 194 narapidana perempuan
4. Lapas Narkotika Lubuk Linggau, menampung 6 tahanan dan 11 narapidana perempuan
Dengan semangat memidanakan orang-orang yang terlibat dalam tindak pidana narkotika, ditambah
keterbatasan jumlah Lapas dan Rutan khusus perempuan serta pertumbuhan populasi perempuan yang
29

Informasi ini diperoleh dari laman sistem database pemasyarakatan melalui tautan berikut:
http://smslap.ditjenpas.go.id/public/krl/current/monthly.
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meningkat, kondisi kelebihan populasi tidak terhindarkan. Fakta ini merupakan salah satu temuan dalam
penelitian ini.
Tabel 2. Jumlah Penghuni Lapas/Rutan ketika Pengambilan Data30

Nama
Lapas/Rutan
Rutan
Humbang
Hasundutan
Lapas Rantau
Prapat
Lapas
Gorontalo
Lapas
Perempuan
Semarang

Napi
Perempuan
Narkotika

Total Napi
Narkotika

Napi
Dewasa
Laki-laki

Napi
Dewasa
Perempuan

55

266

287

74

Total
Penghuni
(termasuk
tahanan)
390

25

998

839

25

7

81

404

260

260

-

Kapasitas
Lapas/
Rutan

Persentase
Kelebihan
Kapasitas

150

160%

1514

375

304%

41

601

330

82%

340

387

174

122%

Diagram 4. Jumlah Responden

Keempat lokasi penelitian mengalami kelebihan kapasitas sampai lebih dari 50%, bahkan yang terburuk
hingga 304%. Fakta bahwa kebijakan narkotika mengantarkan lebih banyak orang ke dalam penjara dibanding
kebijakan pidana lainnya tergambar pula dari tabel di atas. Di Rutan Humbang Hasundutan, 74,3% narapidana
perempuan merupakan narapidana narkotika, sedangkan 76,4% dari 340 narapidana perempuan di Lapas
Perempuan Semarang juga merupakan narapidana narkotika. Di Lapas Rantau Prapat, angka narapidana
mencapai 100%. Hanya di Lapas Gorontalo yang jumlah narapidana perempuan narkotikanya berada di bawah
50%, yakni sebesar 17,5 %.

Rutan Humbang Hasundutan: 10 – 11 Oktober 2017, Lapas Gorontalo: 11 Oktober, Lapas Rantau Prapat:
12 Oktober 2017, dan Lapas Perempuan Semarang: 30 Oktober – 2 November 2017.
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2. Profil Responden (Usia, Latar Belakang Perkawinan, Anak, dan Riwayat Pekerjaan)
Dari 307 responden yang tersebar di empat wilayah, peneliti mengelompokkan usia responden ke dalam 10
kategori rentang usia. Mayoritas responden berada pada usia produktif dengan rentang usia dari 19-68 tahun.31
Kelompok usia yang paling banyak terlibat dalam tindak pidana narkotika adalah kelompok usia 34-38 tahun
dengan presentase 20,7%. Sementara kelompok terkecil adalah kelompok usia 64-68 tahun dengan presentase
0,7%. Dalam usia produktif, seharusnya perempuan dapat meningkatkan kualitas hidupnya bagi dari segi
pendidikan, pekerjaan, sosial, politik, dan kebudayaan. Namun demikian dengan ancaman hukuman berat
membuat perempuan yang terlibat dalam tindak pidana narkotika justru menjadi kelompok yang tidak
produktif karena harus menjalani hukuman. Data di bawah ini menunjukkan 99,3% responden tergolong
dalam usia produktif.
Diagram 5. Rentang Usia Perempuan Terpidana Narkotika

n = 290

Data lain yang peneliti temukan yang menunjukkan bahwa mayoritas responden merupakan kelompok
populasi produktif adalah data mengenai riwayat pekerjaan responden, sebagaimana dapat dilihat dalam
diagram di bawah. Sebanyak 71% responden mengaku memiliki pekerjaan ketika mereka ditangkap atau
ditahan. Data tersebut memang tidak serta merta dapat diartikan bahwa responden memiliki pekerjaan tetap
dengan pendapatan yang stabil setiap bulannya. Namun, setidaknya 72% responden menjawab “biasa saja”
ketika ditanyakan mengenai apakah kebutuhan sehari-harinya terpenuhi atau tidak.
Lamanya masa pidana yang harus dijalani oleh narapidana nakotika memotong peluang produktifitas
narapidana, baik selama masa pidana bahkan hingga mereka keluar dari penjara. Ketika keluar dari penjara
narapidana narkotika perempuan akan menghadapi stigma dan labelling yang berlapis yang tentu berdampak
pada sulitnya mengakses pendidikan maupun pekerjaan. Selain menghambat perkembangan secara sosial
ekonomi, pemidanaan juga berpengaruh pada situasi atau hubungan responden dengan keluarga.
Dalam data demografis lainnya yang tersaji di bawah ini, peneliti menemukan bahwa sebanyak 39%
responden sudah bercerai dan 46% masih menikah, sementara 15% di antaranya lajang. Sebanyak 82%
responden memiliki anak, baik yang berusia anak maupun dewasa. Dengan asumsi bahwa dalam iklim yang
patriarkis, perempuan diposisikan sebagai penanggung jawab domestik dalam keluarga dan dibebankan untuk
mengasuh keluarga, angka tersebut menunjukkan bahwa setidaknya terdapat 82% ibu yang harus
meninggalkan keluarga, baik anak maupun orang lain di bawah pengasuhannya karena harus menjalani proses
31

Usia produktif berdasarkan Badan Pusat Statistik adalah 15-64 tahun.
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pemidanaan. Pemidanaan pada akhirnya tidak hanya berdampak kepada narapidana semata, melainkan juga
sangat berpengaruh pada situasi keluarga yang ditinggalkan oleh narapidana terutama narapidana perempuan.
Penjelasan lebih lanjut mengenai dampak pemidanaan akan diuraikan dalam bagian lain pada penelitian ini.
Diagram 6. Status Perkawinan, Anak, Pekerjaan dan Kebutuhan Sehari-hari
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3. Pengalaman Kekerasan Perempuan yang Terlibat dalam Tindak Pidana Narkotika
Selain melihat profil responden berdasarkan riwayat hidup (usia, pekerjaan, keluarga, dan status perkawinan),
penelitian ini juga secara khusus memotret riwayat kekerasan yang dialami responden sebagai perempuan
yang terlibat dalam tindak pidana narkotika. Hal ini dilakukan mengingat tingginya angka kekerasan terhadap
perempuan yang terjadi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Berdasarkan laporan WHO, satu dari tiga,
atau 35,6%, perempuan pernah mendapatkan kekerasan fisik dan/atau seksual, baik dari pasangan intim
maupun bukan. Angka ini cukup tinggi ditemukan di Afrika, Timur Mediterania, dan Asia Tenggara yaitu
hingga 37% (World Health Organization, 2013:16). Satu dari dua perempuan yang meninggal karena dibunuh,
dibunuh oleh pasangan intim atau keluarga mereka pada tahun 2012 32. Catatan Tahunan Komisi Nasional
Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) juga menunjukkan bahwa, selama tahun 2017,
terjadi peningkatan jumlah kasus kekerasan yang dilaporkan yaitu sebesar 74%. Sebagian besar kekerasan
tersebut, atau sebesar 71%, terjadi dalam ranah personal yaitu dalam lingkup rumah tangga atau hubungan
pacaran. Data survey nasional yang dilakukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak (KPPPA) tahun 2016 menunjukkan 41% perempuan Indonesia pernah mengalami kekerasan dalam
hidupnya33.
Dalam Rekomendasi Umum CEDAW No. 35 tentang Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan,
Memperbarui Rekomendasi Umum No. 19, kekerasan berbasis gender terhadap perempuan didefinisikan
sebagai “kekerasan yang ditujukan kepada perempuan karena ia perempuan atau yang berdampak terhadap
perempuan secara disproporsional”. 34 Kekerasan berbasis gender merupakan bagian dari diskriminasi
terhadap perempuan.35 Perempuan akan semakin rentan mendapatkan kekerasan jika mereka memiliki faktor
kerentanan lainnya secara berlapis seperti, misalnya, pengguna narkotika, korban perdagangan manusia, atau
Komite Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan, 2017, “General Recommendation No. 35 on
Gender-Based Violence against Women, Updating General Recommendation No. 19”, CEDAW/C/GC/35,
par. 1.
33
Ibid.
34
Ibid.
35
Ibid.
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menjadi tersangka dalam tindak pidana.36 Kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi dalam berbagai bentuk,
termasuk kekerasan fisik, ekonomi, seksual dan psikis.37
Perempuan yang menggunakan narkotika memiliki risiko besar untuk mendapatkan kekerasan fisik dan/atau
seksual jika dibandingkan dengan laki-laki (Kasia & Olga, 2015:15). Di Indonesia, sebanyak 76% perempuan
yang menggunakan narkotika dengan medium jarum suntik (perempuan penasun) pernah mengalami
kekerasan oleh pasangan atau mantan pasangan (Stoicescu, 2016:17). Di sisi lain, terdapat bukti-bukti yang
menunjukkan bahwa kekerasan yang terjadi dalam ranah personal memiliki potensi besar mempengaruhi
penyalahgunaan narkotika dan alkohol.
Selain diskriminasi terhadap perempuan, penyebab langgengnya kekerasan terhadap perempuan yang
menggunakan narkotika adalah “perang terhadap narkotika”. Perempuan yang menggunakan narkotika
cenderung enggan melaporkan kekerasan yang mereka alami karena kebijakan kriminalisasi terhadap orang
yang menggunakan narkotika. Mereka takut ditangkap atas penggunaan narkotika. Di Rusia dan Amerika
Serikat, perempuan yang ketahuan memakai narkotika akan kehilangan hak asuh terhadap anak-anaknya. Halhal tersebut semakin mematahkan keinginan perempuan untuk melaporkan kasus kekerasan yang terjadi pada
diri mereka (Kasia & Olga, 2015:15-17).
Berdasarkan data dari kuesioner yang peneliti kumpulkan, 28% perempuan yang terlibat dalam tindak pidana
narkotika, atau sebanyak 86 perempuan, mengatakan pernah mengalami kekerasan dari pasangan intim, baik
suami, pacar ataupun teman dekat. Bentuk kekerasan yang umum dialami responden, dengan jawaban multirespon, adalah kekerasan fisik yaitu sebesar 63,4%, kekerasan psikis sebesar 23,6%, dan kekerasan seksual
sebesar 13%. Data ini dapat dilihat pada diagram di bawah ini.
Diagram 7. Jenis Kekerasan yang Pernah Dialami Perempuan Terpidana Narkotika

n = 123

Data ini terlihat kecil jika dibandingkan dengan data nasional yang dikumpulkan oleh Komnas Perempuan
dan KPPPA. Ada beberapa alasan yang mungkin memengaruhi responden dalam mengisi kuesioner di
antaranya adalah tingkat pengetahuan responden terhadap definisi kekerasan, ketakutan menceritakan
pengalaman kekerasan, dan tingkat kepercayaan responden terhadap kerahasiaan data diri mereka. Asumsi ini
36

Ibid., par. 12.
Ibid., par. 14.
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dikonfirmasi dengan adanya perbedaan keterangan responden ketika wawancara. Dari lima informan yang
mengatakan pernah mendapatkan kekerasan, tiga diantaranya menjawab tidak pernah mendapatkan kekerasan
dari pasangan ketika mereka mengisi kuesioner.
Respon yang umumnya diberikan oleh responden terhadap kekerasan yang mereka dapatkan adalah diam atau
menangis. Pertanyaan ini ditanyakan dengan jawaban terbuka. Banyak responden yang mengatakan mereka
pernah berusaha membalas atau melawan ketika dipukul oleh pasangan. Delapan responden mengatakan
melaporkan kasusnya kepada kepolisian, sedangkan lainnya ada yang memilih kabur, cerai atau putus,
mengadu pada orang tua dan teman, dan lain sebagainya. Ada satu orang perempuan yang mengatakan ia
memakai sabu dan ganja agar dapat melupakan masalahnya.
Berdasarkan wawancara dengan informan, lima informan mengatakan pernah mendapatkan kekerasan dari
pasangan intim atau keluarga, baik secara fisik, psikis atau seksual. Dua di antaranya mengatakan pernah
mendapatkan kekerasan dari pasangan dan keluarga, sedangkan tiga informan lainnya mengatakan pernah
mendapatkan kekerasan dari pasangan. Tidak ada informan yang pernah melaporkan kasusnya pada polisi.
Serupa dengan temuan dari responden dalam proses pengisian kuesioner, umumnya respon informan adalah
diam atau menangis. Mereka juga tidak pernah mendapatkan pemulihan pasca kekerasan. Empat informan
akhirnya memutuskan bercerai atau putus dari pasangannya karena tidak tahan selalu mendapatkan kekerasan.
Salah seorang informan, IT, meminta polisi untuk tidak memberitahukan perihal penangkapannya kepada
keluarga. IT baru berani memberi tahu keluarganya satu minggu setelah ia ditangkap. Ternyata kemudian
polisi menelepon kakak IT yang merupakan seorang polisi. Kakaknya sangat marah kepada IT ketika ia
berkunjung ke tahanan lalu kemudian menendang IT.
“Pulang dari dinas langsung kaget lihat saya ditahan. Saya langsung ditendang sama kakak saya.
Iya di dalam tahanan. ‘Kamu bikin malu keluarga!’” (Wawancara dengan IT, tanggal 3 April
2018)
Satu informan, OM, mengatakan ia sering dipukul suaminya karena ia hobi berjudi dan memakai sabu.
Suaminya lah yang harus membayar utang OM jika ia kalah judi. Ia merasa bersalah karena mengonsumsi
sabu dan bermain judi, namun, ia tidak bisa berhenti karena sudah ketagihan semenjak ia masih muda.
Walaupun ia merasa bersalah atas perilakunya tersebut, OM sadar bahwa kekerasan yang dialaminya adalah
hal yang salah.
Salah satu informan, GH, mengatakan pernah mendapatkan kekerasan seksual oleh suami karena ia tidak mau
diajak berhubungan seks. GH mengaku sedang lelah ketika itu karena mengurus anak seharian. Suaminya lalu
memukulnya karena ia tidak mau. Suami GH mengatakan bahwa tugas istri adalah melayani suami. Sementara
itu, IS, informan lainnya, mengatakan ia tidak pernah mendapat kekerasan seksual, karena walaupun ia sedang
sakaw atau lelah hari itu, ia pasti akan “melayani” suaminya jika suaminya meminta berhubungan seks.
Keterangan-keterangan informan tersebut memperlihatkan persepsi berbeda mengenai kekerasan oleh
pasangan. Selain itu, status perempuan sebagai pengguna narkotika atau tersangka kasus narkotika telah
menunjukkan dampak langsung terhadap kekerasan yang mereka alami. Stigma dan diskriminasi berlapis
yang perempuan miliki menempatkan perempuan lebih rentan untuk mendapatkan kekerasan.
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Sebagaimana telah disampaikan di bagian sebelumnya, perempuan yang terlibat tindak pidana narkotika
mendominasi populasi lapas dan tahanan di berbagai negara. Sebagai data tambahan, tahun 2013 di Eropa
Selatan, jumlah perempuan terpidana narkotika mencapai 42% dari total 11,000 terpidana (Lakobishvili,
2012). Di Thailand angka perempuan tindak pidana mencapai 70% (Nithin, 2018). Sementara itu, penelitian
yang dilakukan Komnas Perempuan menemukan jumlah terpidana perempuan kasus narkotika di Indonesia
mencapai lebih dari 50% (Komnas Perempuan, 2017). Tingginya angka-angka ini muncul seiring dengan
narasi perang terhadap narkotika yang melahirkan implementasi kebijakan narkotika yang punitif dan tidak
ramah gender, seperti pemenjaraan bagi kepemilikan dan penguasaan narkotika dalam jumlah sedikit (Human
Rights Watch, 1999) dan pengabaian indikasi adanya unsur perdagangan perempuan dalam beberapa kasus
perempuan kurir narkotika (Tempo, 2016).,
Di Indonesia, regulasi narkotika saat ini diatur dalam UU Narkotika. Berbeda dengan Undang-Undang yang
berlaku sebelumnya, UU Narkotika ini digadang-gadang memiliki semangat untuk menyelamatkan orang
yang menggunakan narkotika (Badan Narkotika Nasional, 2014). Hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan
huruf b UU Narkotika, di mana tujuan keberadaan peraturan ini adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat. 38 Sayangnya, praktik di lapangan tidak seindah cita-cita tersebut. Undang-Undang Narkotika
masih berparadigma penghukuman (Hukum Online, 2014). Berbagai pihak menilai masih banyak pasal yang
multitafsir sehingga menimbulkan celah bagi aparat penegak hukum untuk menindak pengguna narkotika
secara tidak proposional (Badan Narkotika Nasional, 2014). Dampak pendekatan penghukuman ini juga
dialami oleh perempuan yang terlibat dalam tindak pidanan narkotika, dimana catatan Komnas Perempuan
menyebutkan jumlah narapidana dan tahanan perempuan dengan tindak pidana narkotika yang terjerat oleh
UU Narkotika di Lapas Perempuan Kelas II A Malang mencapai angka 263 narapidana, atau sebanyak 65%
dari total keseluruhan narapidana dan tahanan di Lapas Perempuan Kelas II A Malang (Komnas Perempuan).
Berdasarkan gambaran besar di atas, bab ini mencoba menjelaskan sejauh mana hukum dan kebijakan
narkotika memengaruhi pemenjaraan yang dialami perempuan, termasuk di dalamnya isu mengenai semangat
penghukuman bagi orang yang menggunakan narkotika, isu proposionalitas, dan isu pengakomodiran hak-hak
orang yang menggunakan narkotika. Isu-isu tersebut akan dibahas melalui pemetaan tindak pidana yang paling
banyak dilakukan, barang bukti narkotika, lama pidana, pengetahuan kebijakan narkotika dan alasan
perempuan melakukan tindak pidana narkotika. Semua hal tersebut diurai dari data yang peneliti himpun
secara kuanitatif dengan alat berupa kuesioner dan kualitatif berupa transkrip wawancara.
A. Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan
Berbeda dengan alkohol dan nikotin, dalam spektrum kebijakan narkotika, Indonesia berada pada tahap
unregulated legal market. 39 Kecuali untuk kepentingan medis dan riset, semua aktivitas dan transaksi
narkotika dianggap melawan hukum.40 Lebih dari itu, tindak pidana narkotika tidak hanya menjerat orang
yang menggunakan, membeli, mengimpor atau mengekspor narkotika, tetapi juga orang terdekat dari orang
yang menggunakan narkotika melalui pasal ‘mengetahui tidak melapor’, dan orang-orang yang tanpa
sepengetahuan mereka terlibat tindak pidana narkotika, baik dalam bentuk penguasaan maupun peredaran. 41
Dengan kata lain, seseorang yang sengaja atau tidak sengaja melakukan segala bentuk perbuatan yang
berhubungan dengan narkotika terancam dipidana.
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Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pertimbangan huruf b
Yohan Misero dalam persentasi di Workshop berjudul “Perempuan Tindak Pidana Narkotika”, Jakarta, 12
Februari 2018
40
Undang-Undang No. 39 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 13.
41
Ibid., Pasal. 128, Pasal 131, dan Pasal 134.
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Peneliti mencoba memetakan perbuatan tindak pidana narkotika yang dilakukan responden. 42 Dari 307
responden, 30% di antaranya mengaku dipidana karena menggunakan untuk diri sendiri, 24% menjual, 16%
mengantarkan, 8% membeli, dan 9% merasa tidak tahu perbuatan apa yang didakwakan kepada mereka.
Informasi lebih detil dapat dilihat melalui diagram berikut.
Diagram 8. Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Informasi Responden

Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Informasi Responden
Menjual
Mengantarkan
Tidak tahu

2% 2%

3%

Menggunakan untuk diri sendiri

3%
3%
8%

30%

Membeli
Dijebak/Difitnah/Dicepuin

9%

Lain-lain
Memiliki/Menguasai/Menyimpan

16%

24%

Mengetahui tidak melapor
Disuruh jemput/ambil

n = 364

1. Penggunaan Untuk Diri Sendiri
Seperti yang tertera pada data di atas, tindak pidana yang masih banyak menjerat perempuan terpidana
narkotika adalah tindak pidana menggunakan narkotika untuk diri sendiri, yakni 30%. Data tersebut selaras
dengan pernyataan Sekertaris Ditjen PAS, Sri Puguh Budi Utami pada Agustus 2017 lalu. Ia mengungkapkan
pemerintah memiliki beban tersendiri atas fenomena penuhnya lapas oleh narapidana tindak pidana narkotika,
di mana 32.000 dari 85.000 narapidana narkotika merupakan orang yang menggunakan narkotika (Wisnu,
2017).
Tingginya angka orang yang menggunakan narkotika yang dipidana penjara mengindikasikan adanya
preferensi vonis penjara daripada rehabilitasi. Padahal, upaya rehabilitasi bagi orang yang menggunakan
narkotika sebenarnya sudah diatur dalam UU Narkotika, serta Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011
tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pencandu Narkotika (untuk selanjutnya disebut sebagai PP Wajib Lapor).
Pasal 54 UU Narkotika menyatakan bahwa pecandu dan korban penyalahguna narkotika wajib menjalani
rehabilitasi, sedangkan Pasal 103 UU Narkotika memberikan kewenangan bagi hakim untuk menempatkan
orang yang menggunakan narkotika ke tempat rehabilitasi. Namun, pada praktiknya orang yang menggunakan
narkotika masih dijerat pidana melalui pasal-pasal lain, misalnya kepemilikan dan penguasaan narkotika.43
Realitas ini juga terlihat pada temuan studi UNODC, di mana 8 dari 10 narapidana merupakan orang yang
menggunakan narkotika untuk diri sendiri yang dijerat atas dasar penguasaan narkotika (UNODC, 2015).
Secara logika, orang yang menggunakan narkotika perlu membeli atau setidaknya menguasai narkotika
42

Perbuatan tindak pidana dalam kuesioner ini berdasarkan perpektif responden. Artinya, pasal yang
dibuktikan bersalah bisa saja berbeda dengan jawaban responden. Selain itu, total data yang dihimpun
melebih jumlah responden, yakni sebesar 364. Hal ini disebabkan karena pertanyaan bersifat multipleresponden atau satu responden dapat memilih lebih dari satu jawaban.
43
LBH Masyarakat dalam konferensi pers “Narkotika dalam RKUHP: Ancaman Besar Bagi Kepastian
Hukum”, Jakarta, 19 Januari 2018
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terlebih dahulu sebelum menggunakannya. Atas dasar ini, maka patut diteliti lebih lanjut apakah 3% reponden
yang menjawab dipidana karena membeli dan 8% responden yang menjawab dipidana karena menguasai
narkotika pada diagram di atas, adalah orang yang menggunakan narkotika atau bukan. Ketidakpastian 11%
responden mengantarkan kita pada kesimpulan bahwa UU Narkotika gagal membedakan antara bandar, kurir,
pengecer, orang yang menggunakan narkotika, atau bahkan orang yang tidak terlibat sama sekali dengan
perdagangan narkotika Invalid source specified..
Kekacauan lainnya ditemukan pada penerapan Pasal 129 ayat 3 yang menjamin orang yang menggunakan
narkotika yang sedang menjalankan rehabilitasi untuk tidak dipidana. Peneliti menemukan ada empat
responden yang ditangkap saat mereka berstatus sebagai pasien rehabilitasi. Akses terhadap perawatan
ketergantungan narkotikanya putus seketika karena mereka harus menjalani penahanan. Salah satu alasan yang
muncul mengenai putusnya akses tersebut ialah penyidik yang tidak mengindahkan fakta bahwa yang
bersangkutan sedang menjalani rehabilitasi.44
Ketimpangtindihan regulasi narkotika dan ketidakselarasan kebijakan dengan praktik di lapangan yang
merugikan orang yang menggunakan narkotika sesungguhnya sudah disadari oleh aparat penegak hukum.
Berbagai upaya diambil untuk menjauhkan vonis pidana dari pengguna narkotika dilakukan, seperti membuat
peraturan dan keputusan internal lembaga terkait. Adapun peraturan tersebut di antaranya Invalid source
specified.:
 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) N0. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban
Penyalahguna, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial
 Surat Edaran Mahakamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahguna
di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial
 Surat Edaran Kejaksaan Agung No. B-601/E/EJP/02/2013
 Peraturan Bersama Tujuh Institusi Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna
Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi
Meski demikian, implementasi dari peraturan-peraturan di atas tidak semulus yang dibayangkan. Temuan
LBH Masyarakat dalam penelitian yang dilakukan di tahun 2014 menunjukkan hanya 5,36% putusan tindak
pidana narkotika dijatuhkan sesuai dengan kriteria SEMA 4/2010. Data ini di luar kriteria terlibat dalam
peredaran gelap karena sangat bias dan sulit diukur (Wirya & Singgi, Di Ujung Palu Hakim: Dokumentasi
Vonis Rehabilitasi di Jabodetabek Tahun 2014, 2014). Sementara itu, Perber Rehabilitasi juga tidak terlaksana
dengan lancar. Dalam penelitian ini hanya 13,6% yang merasa pernah mendapatkan asesmen dari Tim
Asesmen Terpadu (TAT).45 Rendahnya praktik TAT diperparah dengan adanya praktik jual beli TAT oleh
penyidik (Susanto, 2017).
Penjatuhan vonis penjara bagi perempuan yang terlibat tindak pidana narkotika memunculkan persoalan lain,
seperti terabaikannya hak atas kesehatan mereka. Masuknya perempuan yang terlibat tindak pidana narkotika
berbondong-bondong ke dalam Lapas tidak diimbangi dengan program rehabilitasi yang optimal (Estu, 2017).
Menurut data dari Ditjen PAS hanya ada satu lembaga pemasyarakatan khusus perempuan yang memiliki
fasilitas rehabilitasi, yakni Lapas Perempuan Kelas II A Pondok Bambu. Minimnya fasilitasi rehabilitasi
menyulitkan perempuan yang terlibat tindak pidana narkotika karena harus menghadapi gejala putus zat
44

Atas kasus seperti ini perlu ada kajian lanjutan apakah penyidik tidak cukup ramah dengan kehadiran
Pasal 129 ayat 3 atau ada alasan lain terkait dengan kesemerawutan internal penyidik.
45
Tim Asesmen Terpadu (TAT) adalah sebuah unit ciptaan Peraturan Bersama Tujuh Institusi yang
bertujuan untuk menilai tingkat keterlibatan seorang tersangka dan kelayakan mereka untuk ditempatkan di
tempat rehabilitasi.
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sendiri. Informan GS misalnya, mengatakan dirinya sempat mengalami gejala putus zat sejak berada di
tahanan kepolisian. Badan GS terasa panas dingin seperti orang sakaw. Selama itu pula ia sering jatuh sakit.
Tidak ada penanganan dari pihak kepolisian. AS biasanya mengobati sakaw dengan meminum obat warung
agar bisa tidur dengan pulas. Namun, ketika bangun badan GS kembali sakit.46 GS mengaku harus menahan
rasa sakit tersebut selama lima bulan.
Sayangnya, kondisi yang dialami GS tidak mendapat perhatian khusus dari lembaga pemasyarakatan dan juga
institusi penahanan di kepolisian. Padahal hal ini sangat membahayakan. Pasalnya, kondisi sakaw tidak hanya
berdampak pada kesehatan fisik tetapi juga mental. Putus zat dari sabu khususnya, selain nyeri dan rasa sakit,
gejala putus zat lainnya yang muncul mencakup kecemasan, depresi, dan paranoia (The Australian Drug
Foundation, 2016). Jika tidak diatasi secara komperhensif, dampak psikologis akibat putus zat juga dapat
meningkatkan kerentanan pengguna narkotika di dalam penjara untuk melakukan bunuh diri (World Health
Organisation, 2017).
2. Fenomena Pengguna-Penjual Narkotika47
Dalam sub-bab ini peneliti mencoba untuk melihat orang yang menjual narkotika yang pada saat bersamaan
juga merupakan pengguna narkotika. Konsep user-dealers dipakai untuk mengklasifikasikan seseorang yang
menggunakan dan menjual narkotika dengan jenis yang sama (Benso, 2010). Penjualan ini sering kali
dilakukan untuk mendukung aktivitas penggunaan narkotikanya. Dari data kuantitatif, terdapat 16 responden
yang menyatakan dipidana karena menjual dan menggunakan narkotika untuk diri sendiri. Sementara itu, dari
data kualitatif, peneliti menemukan satu informan yang dapat digolongkan sebagai user-dealer. Informan GS
menjual narkotika setelah tiga tahun menjadi pengguna narkotika dengan pemakaian rutin. GS mengatakan
dirinya sempat berhenti menjual kemudian aktif lagi menjual di 2015. Selain karena uang, GS mengaku
menjual narkotika untuk memenuhi kebutuhan narkotikanya.
“.…Kita mau make bisa puas. Nggak mikir perlu bayar. Tapi di samping itu kita harus juga jual.
Kalau nggak jual, kita make doang, duitnya dari mana?” (Wawancara dengan GS, tanggal 10
April 2018)
GS sengaja membagi paket narkotika dengan tangannya sendiri atau tanpa menggunakan timbangan agar
terdapat sisa sabu yang bisa ia gunakan. Dalam sehari GS mengaku harus mengkonsumsi narkotika sebanyak
dua kali. Kasus GS sejalan dengan temuan Vincent Benso yang menunjukkan bahwa transisi pengguna
narkotika ke penjual dilakukan karena faktor mendapatkan akses yang baik terhadap narkotika yang bisa
digunakan, mendapatkan narkotika dengan harga murah, atau mendapatkan posisi dari hubungan pertemanan
(Benso, 2010).
Meski memiliki ketergantungan narkotika, GS hanya didakwa Pasal 114 atas tindakan menjual narkotika.
Tidak ada pasal penggunaan untuk diri sendiri, atau Pasal 127, yang didakwakan kepadanya. Padahal, aparat
penegak hukum tidak bisa menampikkan fakta bahwa GS adalah orang yang menggunakan narkotika dan
memiliki ketergantungan narkotika. Kondisi ini diperburuk dengan fakta bahwa tenaga kesehatan juga kurang
memprioritaskan orang yang menjual narkotika sebagai orang yang juga membutuhkan akses terhadap
perawatan ketergantungan narkotika (Ihsanuddin, 2017). Sebaliknya, pemerintah justru mengambil
pendekatan represif kepada mereka, seperti dengan memberlakukan kebijakan tembak di tempat (Ihsanuddin,
46

Resume Informan GS, Hal. 4
Dalam sub-bab ini, kata ‘pengguna-penjual narkotika’ digunakan untuk menyederhanakan terminologi
‘orang yang menggunakan, sekaligus menjual narkotika demi melancarkan aktivitas penggunaan
narkotikanya’.
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2017). Padahal, orang yang menjual narkotika bisa jadi juga merupakan orang yang menggunakan dan
memiliki ketergantungan narkotika yang berhak atas perawatan.
Hilangnya akses rehabilitasi bagi orang yang menjual narkotika yang memiliki ketergantungan jelas
bertentangan dengan hak atas kesehatan yang menjamin prinsip non-diskriminasi. 48 Statusnya seseorang
sebagai tahanan narkotika atau orang yang menjual narkotika tidak bisa dijadikan alasan untuk merampas hak
mereka dalam mengakses layanan kesehatan. Selain itu, UU Narkotika pun telah memberikan jaminan hak
rehabilitasi bagi mereka yang memiliki ketergantungan narkotika.49 Pembatasan akses rehabilitasi bagi orang
yang menjual narkotika yang memiliki ketergantungan mengkhianati tujuan UU Narkotika itu sendiri yang
ingin meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia.
3. Peran Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Lainnya
Jaringan sindikat narkotika adalah kejahatan teroganisir yang memiliki struktur dan level. Perempuan yang
terlibat dalam sindikat narkotika pada umumnya berada di level bawah, mendapat upah yang rendah, dan
berada di posisi yang paling bersiko dalam jaringan narkotika (UNODC, 2014). Silvia Edith Martinez, Peneliti
“Women Imprisoned in Argentina: Causes, Condition, and Consequences” mengatakan perempuan yang
terlibat dalam sindikat narkotika biasanya dieksploitasi menjadi kurir narkotika dengan resiko ancaman pidana
yang lebih besar daripada laki-laki di struktur atas sindikat. Namun, dalam penelitian ini peneliti juga
menemukan peran perempuan dalam sindikat narkotika dengan peran bukan sebagai kurir.
Informan IW terlibat dalam sindikat sebagai pemodal. Ia bekerja sama dengan satu temannya yang menjual
narkotika. Tiap minggunya IW memberikan modal sebesar Rp 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) kepada
temannya untuk dibelikan sabu. Jika sabu yang dibeli temannya sudah terjual habis, IW akan mendapat
keuntungan sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Peneliti menggunakan terminologi pemodal untuk
kasus IW karena IW mengaku tidak terlibat dalam kegiatan lainnya seperti memilih sabu, menjual, menjaga
gudang, atau aktivitas pemakaian narkotika. Meski perannya terbilang cukup ‘istimewa’ daripada perempuan
yang terlibat sindikat pada umumnya, IW tetap tidak memiliki informasi yang cukup mengenai bagaimana
jaringan sindikat bekerja. IW mengaku tidak tahu dari mana temannya mendapatkan sabu dan siapa saja
oknum aparat yang terlibat. IW terkesan tidak peduli. Ia mengaku murni melihat narkotika sebagai bisnis.
“Bisnis aja. Saya nggak pernah kumpul-kumpul… Saya nggak ngerti. Pokoknya saya tahu sekian,
udah nanti tinggal setor, gitu.” (Wawancara dengan IW, tanggal 3 April 2018)
Selain IW, informan lain yang memiliki peran berbeda dengan perempuan yang terlibat sindikat pada
umumnya adalah AL. Peran AL terbilang kompleks yakni supplier, penjaga gudang, kurir, sekaligus operator.
Ia juga termasuk orang kepercayaan ‘bos’nya. Bosnya ini sempat membiayai AL untuk menyuap aparat di
dua kasus hukum pertama AL. Untuk menjaga kepercayaan bosnya, AL mengaku tidak pernah menyebutkan
nama bosnya di depan penyidik.
“Saya ngedrop barang. Saya supply ke mereka. Ini Mbak saya kasih 10g, Mbak saya kasih 10g.
Kalo boleh terhitung, saya bisa dibilang kurir. Orang gudang juga bisa… “ (Wawancara dengan
IW, tanggal 3 April 2018)

48

Undang-Undang No. 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
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B. Barang Bukti Narkotika
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memang tidak menjelaskan dengan jelas definisi dan fungsi
barang bukti. Prakteknya, barang bukti berfungsi sebagai identifikasi awal bagi penyidik untuk mendukung
informasi apakah seseorang melakukan tindak pidana atau tidak. Dalam kasus narkotika, barang bukti
narkotika yang berhasil ditemukan penyidik dijadikan modal awal alat bukti saat persidangan, yakni berupa
surat hasil laboratorium forensik yang menerangkan kandungan gramatur dan kandungan jenis narkotika di
dalamnya (Syah, 2013). Atas pertimbangan itu, peneliti memasukkan pertanyaan mengenai ada atau tidaknya
barang bukti saat responden ditangkap di dalam kuesioner. Hasilnya, dari 307 jumlah responden, 95,8% di
antaranya mengonfirmasi keberadaan barang bukti narkotika bersama mereka saat mereka ditangkap.
Sayangnya, keberadaan barang bukti ketika penangkapan tidak selalu berarti orang yang diduga melakukan
tindak pidana tersebut benar bersalah atau tidak, apalagi dalam konteks tindak pidana narkotika.
Dalam pengumpulan data kualitiatif, peneliti menemukan keberadaan barang bukti dapat menyebabkan
kekeliruan dalam menilai apakah terduga pelaku tindak pidana benar melakukan tindak pidana yang
dituduhkan. Informan AH dan IS misalnya, adalah dua perempuan yang harus menanggung pidana penjara
atas barang bukti yang bukan miliknya dan tidak mereka sadari keberadaannya. Menurut pengakuan AH,
seorang warga NegaraChina, penyidik mengetahui barang bukti heroin 50 gram yang ditemukan bersamanya
adalah bukan milik AH. Penyidik sempat meminta maaf kepada AH karena harus memproses AH secara
hukum. Ketika peneliti bertanya mengapa penyidik melakukan hal tersebut, AH berasumsi bahwa harus ada
yang bertanggung jawab atas narkotika yang ditemukan penyidik, yaitu dirinya. Hal yang sama terjadi pada
informan IS. Informan IS harus ikut dipidana karena sedang bersama suaminya yang saat itu sedang
melakukan transaksi narkotika. Padahal IS tidak mengetahui apalagi terlibat dalam tindakan suaminya
tersebut.
Situasi yang dialami AH dan IS tidak terakomodir dalam UU Narkotika. Tidak ada unsur kesengajaan dalam
setiap pasal kepemilikan maupun penguasaan narkotika. Hal ini membuat AH dan IS terpaksa harus diproses
secara hukum atas ketidaksengajaan dan ketidaktahuan mereka akan keberadaan narkotika tersebut. Pasal 181
KUHAP menghimbau hakim untuk bertanya kepada terdakwa apakah terdakwa mengenal benda/barang bukti
tersebut atau tidak.50 Namun, tidak ada aturan lain yang menghimbau hakim untuk menggali lebih dalam
mengenai unsur kesengajaan atau pengetahuan seseorang dalam melakukan tindak pidana narkotika.
Kelemahan regulasi narkotika dan hukum beracara juga diperparah dengan sulitnya mengakses bantuan
hukum yang dapat membantu meluruskan fakta-fakta hukum dan memberikan pembelaan yang optimal bagi
terdakwa tindak pidana narkotika. Informan AH, misalnya, tidak didampingi pengacara. Penerjemah yang
mendampinginya saat proses penyidikan dan persidangan juga tidak memadai. Hal ini menyulitkan AH untuk
membuktikan di persidangan bahwa barang bukti tersebut bukan miliknya.
1. Jenis Barang Bukti
Untuk memudahkan mengetahui jenis narkotika yang menjadi barang bukti, peneliti mengelompokkan tujuh
jenis narkotika yang umum berada di pasar Indonesia. Terminologi yang digunakan juga menyesuaikan
dengan terminologi yang biasa dipakai oleh masyarakat. Adapun jenis yang peneliti golongkan adalah heroin,
sabu, ekstasi, ganja, kokain, psilocybin, dan LSD. Jenis lain yang tidak masuk ketujuh kelompok ini, peneliti
masukkan kedalam kategori ‘jenis lain’.

50

Pasal 181 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan hakim ketua sidang
memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal
benda itu dengan memprihatinkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45.
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Diagram 9. Jenis Barang Bukti Narkotika

Total data dari hasil penghitungan jenis narkotika adalah 317 data. Jumlah ini lebih banyak 10 data dari total
responden karena satu responden bisa memiliki barang bukti lebih dari satu jenis narkotika. Sama seperti
penelitian yang dilakukan LBH Masyarakat dalam dua tahun terakhir, 51 Amphetamine Type-Substance atau
sabu menjadi jenis narkotika yang paling sering muncul sebagai barang bukti, yakni sebesar 76%. Posisi kedua
tertinggi diisi oleh ganja, yakni sebesar 10% dan disusul ekstasi di urutan ketiga sebesar 9%. Tingginya barang
bukti sabu mengukuhkan tren sabu sebagai jenis narkotika yang paling banyak beredar. Dalam laporan
tahunannya di 2017, UNODC menyebutkan pengguna sabu saat ini menembus angka 37 juta orang.
Peningkatan signifikan terjadi di Asia Tenggara (UNODC, 2017).
Dari 205 responden yang tertangkap dengan barang bukti sabu, 110 di antaranya berjumlah kurang dari lima
gram. Sementara itu, 22 responden yang tertangkap dengan barang bukti di atas 953 gram dan satu informan
51 kg. Informasi lebih lanjut mengenai gramatur sabu dapat dilihat melalui tabel berikut.52
Tabel 3. Berat Barang Bukti Sabu

Berat (gram)
<5
5 – 935
936 – 1.866
1.867 – 2.797
2.798 – 3.728
3.729 – 4.659
4.660 – 5.590
5.591 – 6.521
6.522 – 7.453
51.000
Total
51

Frekuensi
110
73
7
5
1
3
1
3
1
1
205

Persentase
53,7%
36,5%
3,4%
2,4%
0,5%
1,5%
0,5%
1,5%
0,5%
0,5%
100

Keterangan jenis narkotika yang dijadikan barang bukti di Indonesia dapat dilihat lebih lanjut dalam Seri
Monitor dan Dokumentasi LBH Masyarakat tahun 2017 berjudul “Adiksi pada Strategi yang Wanprestasi”
dan Seri Monitor dan Dokumentasi LBH Masyarakat tahun 2018 berjudul “Perempuan dalam Jerat
Sindikat.”
52
Peneliti mengklasifikasikan gramatur berdasarkan Undang-Undang Narkotika, yakni di bawah 5 gram dan
di atas 5 gram. Peneliti menggunakan Rumus Sturgess pada klasifikasi gramatur di atas 5 gram untuk
memudahkan pemetaan gramatur mengingat tingginya kelas interval pada klasifikasi tersebut.
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Sementara untuk barang bukti jenis ganja, hanya ada dua responden yang tertangkap dengan barang bukti di
bawah lima gram. Tiga responden kedapatan barang bukti 2 kg ganja. Barang bukti yang dimiliki paling besar
yakni 50 kg.
Tabel 4. Berat Barang Bukti Ganja

Berat (gram)
0,5
0,76
8
288
500
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
5.500
6.000
8.000
9.000
14.000
50.000
Total

Frekuensi
1
1
1
1
2
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
21

Sementara untuk berat barang bukti heroin, hanya ada empat orang yang terdapat barang bukti di bawah lima
gram. Lalu, empat orang terdapat barang bukti lebih dari 1.000 gram, di antaranya ada satu responden yang
tertangkap dengan barang bukti 10 kg heroin.
Tabel 5. Berat Barang Bukti Heroin

Berat (gram)

Frekuensi

Persentasi

<5
7
11
50
500
1.000
2.000
4.000
10.000
Total

4
1
1
1
1
1
1
1
1
12

16,6%
8,3%
8,3%
8,3%
8,3%
8,3%
8,3%
8,3%
8,3%
100%

Dari data di atas dapat terlihat bahwa sebanyak 53,7% perempuan yang terlibat dalam tindak pidana narkotika
dengan barang bukti narkotika jenis sabu sejumlah di bawah lima gram. Menurut Undang-Undang Narkotika
Pasal 112, mereka seharusnya mendapat pidana minimal empat tahun. Namun, ada juga beberapa responden
yang ditangkap dengan barang bukti di atas 5 gram. Terhadap responden ini, mereka dapat dikenakan
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hukuman yang sangat tinggi yang dapat mencapai 20 tahun penjara atau bahkan hukuman mati. Hal ini akan
berdampak besar pada kondisi sosial ekonomi mereka, yang akan dibahas pada Bab V. Gambaran mengenai
gramatur barang bukti dan kaitannya dengan lama pidana penjara akan dibahas pada sub-bab di bawah ini.
2. Lama Pidana
Tingginya lama pidana penjara yang ditanggung akan berpengaruh terhadap perhitungan biaya finansial,
sosial, dan psikologis yang harus dikeluarkan perempuan yang terlibat tindak pidana narkotika selama di
penjara. Adapun data yang peneliti temukan adalah rata-rata perempuan yang terlibat tindak pidana narkotika
dipidana selama 83,70 bulan atau hampir tujuh tahun. Pidana paling rendah diterima perempuan sebesar 12
bulan. Peneliti juga menemukan dua orang responden yang mendapatkan pidana seumur hidup. 53
Diagram 10. Lama Pidana (dalam bulan)

Lama Pidana (dalam bulan)
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Peneliti mencoba untuk membandingkan lama pidana dengan berat barang bukti. Hasilnya tidak ada
proporsionalitas yang jelas. Untuk responden dengan barang bukti sabu di bawah 1 gram misalnya, pidana
yang dijatuhkan berkisar 20 bulan hingga 120 bulan. Sementara itu, tiga responden yang sama-sama ditangkap
dengan barang bukti 0,8 gram, dipidana dengan lama pidana yang berbeda, yakni 60 hingga 70 bulan.
Diagram 11. Lama Pidana dengan Barang Bukti di Bawah 1 gram

53

Peneliti menggunakan Rumus Sturgess untuk menentukan kelas interval lama pidana dalam bulan.
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Untuk melihat gambaran kasar implementasi SEMA 4/2010, peneliti mencoba menyeleksi responden yang
diputus hakim di atas tahun 2010 yang ditangkap dengan barang bukti sama dengan atau di bawah 1 gram
sabu, dan merasa dipidana karena menggunakan untuk diri sendiri. Hasilnya, sebanyak 43 responden yang
terseleksi mayoritas dipidana 40 hingga 80 bulan atau sekitar tiga hingga enam tahun penjara. Hal ini jelas
bertentangan dengan apa yang dijanjikan oleh SEMA 4/2010 yang menghimbau hakim untuk memutus
rehabilitasi daripada pidana penjara bagi pengguna narkotika. Informasi lebih detil dapat dilihat melalui
diagram di bawah ini.54
Diagram 12. Lama Pidana Kasus yang sesuai dengan Tiga Kriteria SEMA 4/201055

Berdasarkan uraian di atas, baik dari pembahasan peran tindak pidana dan berat barang bukti, pidana masih
dijatuhkan kepada mereka yang merasa melakukan tindak pidana narkotika untuk penggunaan diri sendiri.
Vonis penjara yang dijatuhkan hakim pun tidak tanggung-tanggung yakni rata-rata tujuh tahun pidana. Hanya
ada 15 orang yang dipidana satu sampai tiga tahun. Ambisi untuk menjatuhkan pidana tinggi bagi perempuan
yang terlibat tindak pidana narkotika tidak hanya membebani negara secara finansial tetapi juga sosial.
Terlebih lagi, tingginya vonis pidana penjara berdampak bagi kesejahteraan perempuan yang terlibat tindak
pidana narkotika dan keluarga.
3. Motivasi Melakukan Tindak Pidana
Tingginya ancaman pidana hingga pidana mati dalam tindak pidana narkotika membuat peneliti bertanyatanya motivasi apa yang menyebabkan perempuan terlibat dalam tindak pidana narkotika. Motivasi melakukan
tindak pidana narkotika peneliti temukan dalam pola-pola yang ada pada data kualitatif. Peneliti
mengklasifikasikan motivasi menjadi empat kategori, yakni motivasi ekonomi, motivasi mendapatkan
kepuasaan atas kemerdekaan, motivasi rekreasional dan pengaruh pihak ketiga (Malinowska, The Impact of
Drug Policy in Women, 2016):

54

Diagram ini hanya gambaran kasar implementasi SEMA No. 4 Tahun 2010. Ada beberapa indikator lain
yang tidak dapat peneliti input seperti kemungkinan kedapatan barang bukti jenis narkotika selain sabu
dengan gramatur lebih dari ketentuan dan/atau terlibat dalam sindikat narkotika, yang mana indikator ini
sulit untuk dipastikan.
55
Ketiga kriteria ini adalah: (1) jumlah barang bukti di bawah atau sama dengan 1 gram, (2) kasus diputus di
atas tahun 2010, dan (3) terdakwa mengakui bahwa mereka adalah orang yang menggunakan narkotika
untuk diri sendiri
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Motivasi Ekonomi
Ekonomi secara tidak langsung memengaruhi perempuan dalam melakukan tindak pidana narkotika
(Malinowska, The Impact of Drug Policy in Women, 2016). Terminologi motivasi ekonomi yang peneliti
pakai merujuk pada definisi ‘dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar
melakukan suatu tindakan (dalam hal ini tindak pidana narkotika) dengan tujuan ekonomi’. 56 Motivasi
ekonomi ditemukan, misalnya, pada informan GS dan IW. Dalam kasus GS, ia mengaku menjual narkotika
agar ketergantungannya terhadap narkotika tidak membebani finansial GS. Pasalnya, GS harus menggunakan
narkotika dua kali sehari di tengah gajinya yang berada di bawah Upah Minimum Regional Semarang, yaitu
sekitar satu juta delapan ratus ribu rupiah.
Sementara itu, informan IW yang memiliki latar belakang keluarga kelas menengah ke atas juga harus
bertahan hidup, membiayai tiga orang anaknya yang masih sekolah. Terlebih suami IW telah lama meninggal
sehingga IW terpaksa menjadi orang tua tunggal sekaligus tulang punggung keluarga. Menikah untuk kedua
kalinya tidak membawa IW pada tingkat ekonomi yang stabil. Mantan suaminya melakukan kekerasan
ekonomi terhadap IW. Selepas bercerai dengan suaminya yang kedua, IW memutuskan untuk melakukan
bisnis narkotika agar keuntungannya bisa ia jadikan modal untuk mengembangkan usaha butik pakaian
miliknya. Bisnis-bisnis ini IW lakukan untuk menghidupi anak-anaknya. Kasus IW dan GS sejalan dengan
penelitian lain yang menyebutkan perempuan yang terlibat dalam tindak pidana narkotika biasanya mengalami
kesulitan ekonomi, tidak memiliki pekerjaan yang dibayar dengan baik, dan berkeinginan untuk meyediakan
rumah dan pendidikan bagi anak-anaknya (Kensy, 2012).
Motivasi Mendapatkan Kepuasan atas Kemerdekaan
Howard Campbell dalam penelitiannya mengklasifikasikan perempuan yang terlibat dalam sindikat ke dalam
empat kategori, lengkap dengan karakteristiknya. Adapun empat kategori tersebut, di antaranya (Campbell,
2008):
 Perempuan yang tidak terlibat dalam sindikat narkotika namun terdampak karena memiliki relasi dengan
laki-laki di sindikat
 Perempuan pada level rendah dan dieksploitasi peran gendernya oleh sindikat namun tidak memilki
kekuasan di level sindikat dan diupah minim.
 Perempuan di level menengah sindikat. Mereka biasanya tidak memiliki kebebasan yang tinggi bila
dibandingkan dengan laki-laki yang terlibat sindikat.
 Perempuan di level tinggi sindikat, adalah mereka yang tertarik pada kekuatan dan mistik perdagangan
narkotika dan ingin mencapai kemerdekaan relatif dari dominasi laki-laki.
Karakteristik keempat menurut Campbell, peneliti temukan dalam kasus AL, di mana informan AL terlibat
tindak pidana narkotika karena mendapatkan kemerdekaan yang bebas dari kekangan. Selama ini, AL
mengaku mendapat tuntutan dari sang ayah. Ayah AL menginginkan AL menjadi anak baik yang pintar dan
mendapatkan pendidikan yang tinggi. Tidak cocok dengan jalan yang dipilihkan oleh ayahnya, sekaligus ingin
lari dari kepenatan masalah keluarga, AL memutuskan untuk terlibat dalam perdagangan narkotika. AL
merasa aktivitas perdagangan narkotika dapat membawa AL menemukan jati dirinya sekaligus membuktikan
kepada orang tuanya, khususnya ayah AL, mengenai kepribadian AL yang sesungguhnya.
“...Banyak sih yang saya dapet (dari keterlibatan di narkotika). Kepuasan diri ya, terutama ya..
Seneng aja. Ini gue, tanpa kekangan orang tua… Sebenarnya sih lebih besar uang jajan bokap
ya. Cuman saya sih nggak ngarepin uangnya, tapi seneng aja, ekstrimnya. Seneng aja sih punya
dunia tongkrongan…” (Wawancara dengan AL, tanggal 5 April 2018)
56

Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia pada https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/motivasi.
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Motivasi Rekreasional
Motivasi rekreasional merujuk pada definisi dorongan untuk melakukan suatu tindakan (tindak pidana
narkotika) dengan tujuan menggembirakan hati dan menyegarkan pikiran. 57 Motivasi rekreasional biasanya
ditemukan pada orang yang menggunakan narkotika, khususnya yang menyukai hiburan malam (Olzewski &
Burkhat, 2002). Motivasi ini peneliti temukan pada kasus IT. IT ditangkap saat sedang membeli narkotika
yang akan ia gunakan bersama teman-temannya. iT mengaku tidak mendapatkan upah sepeser pun dari
temannya yang menyuruh IT membeli narkotika tersebut. IT mengatakan ia mau membelikan narkotika karena
dijanjikan temannya bahwa narkotika tersebut akan dipakai beramai-ramai untuk pesta.
“……Nggak munafik kita ya. Mungkin kalo saya dikasih upah, aduh mungkin bener-bener emang
saya ada tekad mau lakuin. Lah ini saya nggak dikasih upah, nggak dikasih apa. Taunya saya dia
cuma bilang gini, terakhir kali, yaudah ntar malem nih kita hepi hepi gitu loh… Oh wah kita bakal
pake bareng-bareng, sangkanya begitu. Pemikiran kita pasti ke sana dong. Apalagi dia imingiminginnya abis ini kita pergi ke dugem, rame-rame deh. Hepi hepi. deh. Apalagi kita ditraktir
temen. Siapa sih yang gak mau…” (Wawancara dengan IT, tanggal 3 April 2018)
C. Pengaruh Pihak Ketiga
Berbagai kajian menyebutkan keterlibatan perempuan dalam tindak pidana narkotika acap kali dipengaruhi
oleh pasangan intim. Penelitian yang dilakukan oleh Perempuan Bersuara menemukan sebanyak 29%
responden, kesemuanya perempuan yang menggunakan narkotika melalui jarum suntik, pertama kali
menyuntikkan narkotika disuntikan oleh pasangan intimnya (Stoicescu, 2016). Tahun 2014, BNN menyatakan
adanya fenomena pemanfaatan perempuan oleh sindikat narkotika. Modus yang digunakan oleh sindikat ialah
dengan dipacari atau dinikahi (Indra, 2014). Untuk melihat kemungkinan adanya kondisi tersebut pada
perempuan yang terlibat tindak pidana narkotika, peneliti merumuskan beberapa pertanyaan dalam kuesioner
yang berkaitan dengan dugaan keterlibatan pasangan intim dalam tindak pidana narkotika. Hasilnya, 27%
responden mengaku ada pengaruh pasangan intim dalam tindak pidana narkotika yang mereka lakukan.
Berikut adalah beberapa alasan yang menjelaskan lebih lanjut keterlibatan pasangan intim dalam tindak pidana
yang dilakukan:









Barang bukti narkotika merupakan milik suami
Responden dititipkan barang oleh suami
Responden mengantar narkotika ke lapas untuk suami
Responden disuruh dan atau dipaksa oleh suami untuk menjual atau memakai narkotika
Responden dijanjikan akan dinikahi
Responden mengenal narkotika karena stress terhadap suami
Responden terpaksa menjalankan bisnis narkotika karena suami berada di lapas
Dan sebagainya.

Sementara itu, mereka yang mengaku bahwa tindak pidana narkotika yang dilakukan tidak dipengaruhi oleh
pasangan intim umumnya menjawab mereka melakukan tindak pidana karena kemuan sendiri atau pengaruh
dari teman.
Diagram 13. Ada atau Tidaknya Pengaruh Pasangan Intim dalam Tindak Pidana Narkotika
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Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia padahttps://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/rekreasi.
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Pengaruh Pasangan Intim
n = 306
28%
Ada Pengaruh
Tidak Ada Pengaruh

72%

Selain pertanyaan mengenai pengaruh keterlibatan tindak pidana oleh pasangan intim, kuesioner juga
mengakomodir pertanyaan tentang ada atau tidaknya pelaku laki-laki yang terlibat dalam tindak pidana yang
sama dengan responden. Hasilnya, 53,7% responden menjawab ada pelaku laki-laki yang terlibat dan ikut
diproses hukum. Dari total tersebut, 11,7% menjawab laki-laki tersebut adalah suami mereka dan 7,5% adalah
pacar. Sisanya, menjawab laki-laki yang terlibat dan dipidana adalah teman, cepu, orang yang tidak dikenal
atau bandar.
Diagram 15. Pelaku Laki-laki yang dipidana dan Tidak Dipidana
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Dipidana

Pelaku Laki-laki Tidak
Dipidana
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Sementara itu, 27,4% responden mengatakan ada laki-laki yang terlibat dalam tindak pidana yang mereka
lakukan tetapi tidak diproses secara hukum, baik karena alasan melarikan diri ataupun dilepaskan oleh
penyidik. Dari total tersebut, 1,6% di antaranya mengaku laki-laki tersebut adalah suami, dan 1,6% lainnya
mengaku laki-laki tersebut adalah pacar. Sisanya, responden menjawab laki-laki yang tidak tertangkap adalah
teman, cepu, bandar, dan lain-lain.
D. Pengetahuan atas Resiko Kerugian dan Ancaman Pidana
Terlepas dari alasan keterlibatan perempuan dalam tindak pidana narkotika, perlu pertimbangan lebih lanjut
apakah perempuan yang terlibat tindak pidana narkotika mengetahui secara persis jenis pasal dan ancaman
pidana yang mungkin menimpanya sehingga ia mampu memperhitungkan keputusannya terlibat dalam
sindikat narkotika. Pengetahuan jenis pasal dan ancaman pidana dapat memperkecil kemungkinan perempuan
dieksploitasi oleh sindikat narkotika seperti ditempatkan di tingkat rendah sindikat yang memiliki resiko
ancaman pidana tinggi dengan upah minim (UNODC, 2014). Selain itu, perempuan tindak pidana narkotika
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yang mengetahui jenis pasal narkotika kemungkinan besar tidak bisa ‘dibodohi’ aparat penegak hukum dan
dapat memperjuangkan hak-haknya, seperti mendapatkan hak rehabilitasi jika ia mengalami ketergantungan
narkotika atau hak mendapatkan asesmen ketergantungan narkotika.58
Dalam penelitian ini peneliti menemukan beberapa informan yang tidak mengetahui jenis pasal dan ancaman
pidana bagi tindak pidana narkotika. Beberapa di antara informan mengalami mispresepsi atas pasal yang
didakwakan penyidik terhadap dirinya. Informan GH dan IS misalnya, kedua informan ini percaya bahwa
Pasal 112 yang didakwakan kepada mereka adalah pasal menggunakan untuk diri sendiri dengan ancaman
hukuman rehabilitasi.
“.…112 (itu pasal untuk) pemakai (narkotika). Kata polisi (Pasal) 114 baru (pasal untuk)
pengedar…. sebelum ketangkep saya juga tahu pasal 112 itu pasal (untuk) pengguna.”
(Wawancara dengan IS, tanggal 6 April 2018)
“112 pemakai… Kan, 112 memang pemakai. Saya baca. Itu kan dipolres ada bacaannya… 112
pengguna. Rehab juga.” (Wawancara dengan GH, tanggal 6 April 2018)
Pasal 112 dalam Undang-Undang Narkotika, yang dipercaya kedua informan di atas diperuntukkan bagi
pengguna, adalah pasal yang mengatur mengenaikepemilikan, penguasaan, ataupun penyediaan narkotika
golongan I. Batas maksimal ancaman pidana pada Pasal 112 ayat 1 adalah empat tahun penjara dengan denda
paling banyak delapan miliar rupiah. Sementera untuk ayat 2, ancaman pidana maksimalnya menembus angka
20 tahun penjara.59 Meski bukan diperuntukkan bagi orang yang menggunakan narkotika untuk diri sendiri,
aparat penegak hukum sering menggunakan pasal ini untuk menjerat orang yang menggunakan narkotika
dengan dalih kepemilikan maupun penguasaan (Misero, 2017).Hal ini berdampak pada tidak dapat diaksesnya
rehabilitasi mengingat pidana rehabilitasi hanya dapat diberikan terhadap terdakwa yang didakwa Pasal 127.60
Minimnya pengetahuan atas ancaman pidana yang mungkin menimpa perempuan yang terlibat dalam sindikat
juga diamini oleh informan IW. Ia mengaku tidak pernah memikirkan resiko penjara yang mungkin ia terima.
Tidak tahu secara detil mengenai ancaman pidana dan pasal-pasal yang ada di dalam UU Narkotika, IW
mengatakan dirinya hanya khawatir bahwa tindakannya melawan hukum.
“Nggak kepikir sih, cuma pikirnya.. nggak kepikir. Cuma pikirnya takut aja. Takut soalnya ini
berlawanan hukum gitu. Menabrak hukum…” (Wawancara dengan IW, tanggal 3 April 2018)

58

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 54 dan Pasal 127.
Ibid., Pasal 112 ayat 1 dan 2.
60
Ibid., Pasal 54, Pasal 55, Pasal 103, dan Pasal 127.
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3
HAK ATAS PERADILAN
YANG ADIL ( FAIRTRIAL) DAN BEBAS DARI
PENYIKSAAN DAN
PERLAKUAN BURUK
LAINNYA
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Dasar dari keadilan adalah pengakuan atas hak asasi setiap manusia, seperti yang termaktub dalam pembukaan
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) (Amnesty International, 2014:xv). Setelah Perang Dunia
II dan melihat dampak yang ditimbulkan dari perang, negara-negara di dunia bersepakat untuk menjamin
perlindungan hak asasi manusia, salah satunya adalah hak untuk mendapatkan peradilan yang adil (fair trial)
(Killinc, 2016:316). Hak untuk mendapatkan peradilan yang adil, yang tertera dalam DUHAM, sudah diadopsi
dan mengikat semua negara di dunia sebagai bagian dari hukum kebiasaan internasional.
Definisi mengenai peradilan yang adil tidak dijelaskan secara gamblang dalam DUHAM ataupun standar
HAM internasional lainnya. Menurut Killinc (2016), hak atas peradilan yang adil adalah “kumpulan norma
dan standar yang didesain untuk melindungi hak fundamental dan kebebasan individu dan grup dari campur
tangan, pembatasan, atau pengurangan yang melanggar hukum dan sewenang-wenang oleh aparatur negara
atau pihak ketiga selama bersidang dan proses hukum lainnya.” Prinsip hak atas peradilan yang adil tidak
mengatur secara kaku bentuk atau proses persidangan tertentu agar dapat memenuhi prinsip hak atas peradilan
yang adil. Namun, ia memberikan batasan dan jaminan perlindungan atas hak setiap individu ketika
menghadapi proses persidangan. Pembahasan mengenai prinsip peradilan yang adil pada penelitian ini akan
terbatas pada isu sistem peradilan pidana, pada khususnya perempuan yang berhadapan dengan hukum sebagai
pelaku tindak pidana.
Selain disebutkan dalam DUHAM, hak atas peradilan yang adil dielaborasi lebih lanjut dalam berbagai
instrumen internasional lainnya seperti, di antaranya, Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR),
Konvensi Eropa mengenai Hak Asasi Manusia (ECHR), dan Konvensi Menentang Segala Bentuk
Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) (Amnesty International, 2014:xvi). Dalam konteks Indonesia,
hak atas peradilan yang jujur di atur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik,
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Kovenan Mengenai Penghapusan Segala Bentuk
Diskriminasi terhadap Wanita, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi
Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau
Merendahkan Martabat Manusia, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak Anak,
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia, dan peraturan-peraturan turunan lainnya yang lebih spesifik.
Menurut Laporan Penal Reform International tahun 2017, dibandingkan dengan laki-laki, jumlah narapidana
perempuan jauh lebih sedikit (kurang dari 10 persen). Tetapi, jumlah narapidana perempuan meningkat lebih
cepat dari pada laki-laki di seluruh dunia sejak tahun 2000 yaitu sebesar 50%, dibandingkan dengan
peningkatan total populasi narapidana di dunia sebesar 20%. Asia Tenggara, misalnya, memiliki tingkat
kenaikan jumlah narapidana perempuan sebesar 40% karena tindak pidana narkotika minor (Penal Reform
International, Thailand Institute of Justice, 2017:7-16). Menjadi minoritas pada isu peradilan, perempuan
seringkali tidak terlihat, bahkan dalam studi kriminologi (Belknap, 1996). Menurut Belknap (1996), studi
tentang perempuan dalam kriminologi dilihat melalui norma dan perspektif laki-laki. Kebutuhan dan
karakteristik perempuan dalam sistem peradilan pidana cenderung tidak diakui dan tidak dipertimbangkan
(Penal Reform International, 2012:2). Padahal, kondisi perempuan yang berhadapan dengan hukum berbeda
dibandingkan dengan laki-laki, seperti yang disampaikan oleh UNODC:
“Perempuan pada umumnya menghadapi rintangan untuk mengakses keadilan dan mendapatkan
diskriminasi ketika berhadapan dengan sistem peradilan pidana. Di banyak negara, perempuan
menghadapi kesulitan dalam memahami dan mengarahkan sistem peradilan pidana karena,
karena hambatan bahasa, buta huruf atau pengetahuan yang tidak memadai mengenai hak
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mereka, termasuk hambatan budaya dalam masyarakat. Selain itu, sebagai tersangka, pelaku atau
narapidana, perempuan menghadapi tantangan unik pada sistem peradilan pidana, yang
biasanya berurusan dengan pelaku laki-laki and umumnya tidak secara memadai memenuhi
karakteristik dan kebutuhan berbeda dari perempuan. Lebih sering daripada laki-laki,
narapidana perempuan memiliki kebutuhan kesehatan yang kompleks, stres pasca-trauma atau
penyalahgunaan narkotika.”61
Dalam isu hak asasi manusia, pembahasan komprehensif mengenai hak atas peradilan yang adil bagi
perempuan yang melakukan tindak pidana juga tidak sering menjadi sorotan. Laporan dan penelitian mengenai
akses kepada keadilan bagi perempuan tersangka atau terdakwa sulit ditemukan dalam standar HAM
internasional dan terbatas membahas hak perempuan narapidana di dalam penjara, alternatif pemenjaraan atau
perempuan korban kekerasan. Terdapat satu dokumen HAM internasional yang cukup komprehensif
membahas akses perempuan terpidana atas hak atas peradilan yang adil yaitu Rekomendasi Umum Konvensi
Menentang Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan Nomor 33 mengenai Akses Perempuan
Terhadap Keadilan (untuk selanjutnya disebut sebagai Rekomendasi CEDAW No. 33).
Rekomendasi tersebut menyatakan diskriminasi berbasis gender, ketidaksetaraan, stereotip gender, hukum
yang diskriminatif, praktik hukum acara, telah menghalangi perempuan untuk mendapatkan akses kepada
keadilan baik secara fisik, ekonomi, sosial dan budaya. Faktor lainnya yang semakin mempersulit akses
perempuan kepada keadilan adalah buta huruf, korban perdagangan manusia, berada dalam situasi konflik
senjata, berstatus sebagai pencari suaka, pengungsi, kepala rumah tangga, janda, hidup dengan HIV, hidup di
daerah terpencil, dan faktor-faktor lainnya. Selain itu, mekanisme pemulihan hak yang rumit juga berpengaruh
terhadap akses perempuan terhadap keadilan.62
Rekomendasi CEDAW No. 33 menyebutkan terdapat enam elemen yang penting dan saling berkaitan untuk
memastikan akses keadilan untuk perempuan. Keenam elemen tersebut adalah:63
a) Justisiabilitas (justiciability) mengharuskan akses tanpa hambatan perempuan kepada keadilan termasuk
kapasitas perempuan untuk menggugat hak mereka sesuai dengan yang diberikan oleh hukum;
b) Ketersediaan (availability) mengharuskan tersedianya pengadilan atau badan penyelesaian sengketa
lainnya di daerah perkotaan, pedesaan dan daerah terpencil;
c) Keterjangkauan (accessibility) mengharuskan seluruh sistem peradilan aman dan terjangkau, baik secara
fisik maupun ekonomi, dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan perempuan;
d) Sistem peradilan yang berkualitas (good quality) mengharuskan semua komponen sistem peradilan
mematuhi standar internasional mengenai kompetensi, efisien, tidak memihak dan imparsial dan
menyediakan, dengan tepat waktu, pemulihan yang layak dan efektif yang mendorong penyelesaian
sengketa yang berkelanjutan dan sensitif gender. Ia juga mengharuskan sistem peradilan dapat
dikontekstualisasikan, dinamis, partisipatorif, dan terbuka dengan inovasi, sensitif gender, serta
memperhitungkan permintaan perempuan terhadap keadilan;
e) Penyediaan pemulihan (provision of remedies) mengharuskan sistem peradilan menyediakan
perlindungan dan pemulihan yang berarti untuk setiap kerugian yang mungkin mereka derita;

Commission on Crime Prevention and Criminal Justice, “Outcome of the Cross-Regional Seminar on
‘Access to Legal Aid in Criminal Justice Systems – Quality Assurance, Holistic Services and Equity in
Access,’ held in Guangzhou City, People’s Republic of China, 24-25 January 2018”, 14-18 May 2018, par.
79.
62
Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan, 2015, “General Recommendations No. 33 on
Women’s Access to Justice,” CEDAW/C/GC/33, par. 3-11.
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Ibid., par. 14.
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f) Akuntabilitas (accountability) sistem peradilan dipastikan melalui pengawasan untuk memberi jaminan
bahwa sistem peradilan berjalan sesuai dengan lima elemen tersebut di atas.
Sebagai negara pihak dalam CEDAW, Indonesia berkewajiban untuk menghormati, memenuhi dan
melindungi hak perempuan yang dipidana dari segala bentuk diskriminasi, termasuk diskriminasi dalam
hukum, kebijakan, kebiasaan dan praktik, yang menghalangi perempuan atas akses terhadap keadilan. Negara
juga harus menggunakan perspektif gender yang sensitif terhadap kebutuhan perempuan agar dapat menjawab
tantangan dan hambatan yang perempuan hadapi dalam sistem peradilan pidana.64
Pembahasan dalam bab ini berfokus pada pemenuhan hak atas peradilan yang jujur dan adil dengan melihat
pada elemen-elemen hak atas peradilan yang jujur dan adil. Pembagian subbab juga dilakukan berdasarkan
temuan dari data kuantititatif dan kualitatif yang telah peneliti kumpulkan.
A. Penahanan
Non-custodial measures atau standar peniadaan pengekangan kebebasan telah lama dikenal dalam isu hak
asasi manusia melalui Tokyo Rules yang disepakati oleh Dewan Umum PBB tahun 1990 dan telah
disempurnakan oleh Panduan PBB untuk Perawatan Perempuan Narapidana dan Ukuran Peniadaan
Pengekangan Kebebasan untuk Perempuan Pelaku Tindak Pidana (untuk selanjutnya disebut sebagai Bangkok
Rules) yang secara khusus membahas mengenai perempuan yang melakukan tindak pidana. 65 Tokyo Rules
berisikan panduan bagi setiap negara untuk memberikan, tidak hanya alternatif pemidanaan, namun juga
alternatif penahanan ketika tersangka atau terdakwa menunggu persidangan. Penahanan harus sedapat
mungkin dihindari agar mengurangi stigma terhadap tersangka, sebagai bagian dari prinsip praduga tidak
bersalah, dan agar mengurangi jumlah tahanan yang menyebabkan rutan atau lapas terlalu penuh. 66
Bangkok Rules menyatakan bahwa negara harus menggunakan pendekatan berbasis gender untuk
menyediakan pilihan diversi dan alternatif penahanan kepada perempuan yang sedang menjalani proses
peradilan pidana dengan mempertimbangkan latar belakang dan tanggungan keluarga. Perempuan umumnya
menjadi penanggung jawab utama atas perawatan anak dan orang tua sehingga penahanan akan berdampak
buruk terhadap anak dan keluarga mereka (Atabay, 2013:6). Wawancara dengan informan menunjukkan
terdapat satu kasus di mana penyidik menahan ayah dan ibu dari empat orang anak dan empat kasus di mana
perempuan, yang merupakan single parent, ditahan oleh penyidik. Beberapa anak dari perempuan yang
dipidana dengan tindak pidana narkotika masih berusia di bawah 18 tahun ketika itu dan sangat bergantung
terhadap ibunya.
Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penahanan adalah penempatan tersangka
atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, penuntut umum atau hakim berdasarkan penetapan. 67
Penahanan tidak bersifat wajib. Sesuai dengan KUHAP, tersangka atau terdakwa dapat ditahan jika: pertama,
mereka dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi
tindak pidana; 68 dan kedua, tindak pidana yang disangkakan diancam dengan pidana penjara selama lima

Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan, 2015, “General Recommendations No. 33 on
Women’s Access to Justice,” CEDAW/C/GC/33.
65
Perserikatan Bangsa Bangsa, 2011, “United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and
Non-custodial Measures for Women Offenders (the Bangkok Rules), A/RES/65/229.
66
Lihat Perserikatan Bangsa Bangsa, 1990, “United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial
Measures (the Tokyo Rules),” 45/110.
67
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka 21.
68
Ibid., Pasal 21 ayat (1).
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tahun atau lebih. 69 Sayangnya, syarat pertama bersifat subjektif yang bertumpu pada penilaian personal.
Sedangkan untuk syarat kedua, hampir semua pasal pidana dalam Undang-Undang Narkotika mengancam
pelaku tindak pidana dengan pidana penjara lebih dari lima tahun penjara. Dari 38 pasal pidana dalam UndangUndang Narkotika, hanya empat pasal yang memberikan ancaman pidana maksimal di bawah lima tahun yaitu
Pasal 127 ayat (1), 128 ayat (1), Pasal 131, dan Pasal 134. Keempat pasal tersebut berkaitan dengan
penggunaan narkotika.
Dari data yang peneliti temukan, semua responden mengatakan bahwa mereka ditahan. Sebanyak 30% dari
responden percaya bahwa mereka dipidana karena menggunakan narkotika. 70 Peneliti menemukan hanya
sedikit perempuan yang didakwa atau diputus dengan pasal penggunaan narkotika atau Pasal 127 UU
Narkotika. Jumlah pasti dari data ini sulit dikuantifikasi karena rata-rata responden tidak dapat mengingat atau
tidak mengetahui pasal yang dijatuhkan kepada mereka. Di antara kasus yang didakwa atau diputus dengan
Pasal 127, sebagian diantaranya tidak berdiri sendiri atau berlapis dengan pasal lainnya yang diancam dengan
pidana di atas lima tahun penjara yaitu Pasal 114, 111 dan 112. Penjelasan lebih detil mengenai hal ini dapat
dilihat pada Bab Keterlibatan Perempuan dalam Tindak Pidana Narkotika.
Jika aparat penegak hukum memutuskan untuk melakukan penahanan, tersangka atau terdakwa dapat
ditempatkan pada salah satu dari tiga jenis penahanan berikut, yaitu, penahanan di Rutan, penahanan rumah,
dan penahanan kota.71 Khusus untuk orang yang menggunakan narkotika, ketika menjalani proses peradilan
pidana, mereka dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi, di luar maupun di dalam rutan atau cabang rutan,
sesuai dengan Penjelasan Pasal 21 ayat (4) KUHAP dan Peraturan Bersama Tujuh Lembaga Negara Tahun
2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga
Rehabilitasi. 72 Data kuantitatif menunjukkan hanya satu responden yang pernah menempati lembaga
rehabilitasi (di luar rutan) ketika menjalani penahanan, sedangkan responden lainnya menjalani penahanan di
kantor kepolisian, kantor BNN, rutan dan/atau lapas. Dari empat lapas/rutan tempat pengambilan data, tidak
ada lapas/rutan yang memiliki layanan rehabilitasi narkotika sehingga dapat diasumsikan perempuan yang
ditangkap atas tindak pidana narkotika tidak mendapatkan rehabilitasi di rutan atau lapas yang mereka tempati.
Dari informasi tersebut di atas, ada dua asumsi yang dapat disimpulkan dari data mengenai penahanan.
Pertama, walaupun mayoritas perempuan terpidana narkotika adalah pengguna narkotika, mereka tetap saja
ditahan karena pasal berlapis yang memberikan ancaman pidana lima tahun penjara atau lebih. Kedua, aparat
penegak hukum tidak menggunakan tindakan penahanan sebagai upaya terakhir, seperti yang
direkomendasikan oleh ICCPR dan Tokyo Rules,73 dan tampaknya memiliki anggapan bahwa semua orang
yang disangkakan dengan tindak pidana narkotika harus ditahan. Selain itu, penahanan mayoritas perempuan
tidak dialihkan kepada bentuk lainnya seperti penahanan rumah, kota ataupun lembaga rehabilitasi.

69

Ibid., Pasal 21 ayat (4) huruf a.
Jawaban didapat dari kuesioner dengan jenis jawaban multi respon.
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Ibid., Pasal 22 ayat (1).
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Peraturan ini disepakati oleh tujuh lembaga negara yaitu Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan
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Perempuan yang mengalami ketergantungan narkotika seharusnya mendapatkan perawatan ketergantungan
narkotika sebagai salah satu bentuk diversi. 74 Menempatkan perempuan yang mengalami ketergantungan
narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi ketika menunggu persidangan merupakan bentuk pemenuhan hak
atas kesehatan. AS, salah satu resonden yang mengalami ketergantungan narkotika, mengatakan ia merasa
sakaw atau memperlihatkan gejala putus zat ketika ditahan. Namun, karena tidak ada layanan kesehatan
untuknya di kantor polisi, AS harus menahan sakit ditubuhnya selama tiga hari dan kehilangan nafsu untuk
makan.
Indonesia telah memiliki aturan baik mengenai penempatan orang yang menggunakan narkotika di lembaga
rehabilitasi ketika menjalani proses peradilan. Namun, data menunjukkan implementasi yang buruk terhadap
peraturan tersebut: hanya satu perempuan yang pernah ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi ketika
menjalani penahanan.
Lama Penahanan
Berkaitan dengan lama penahanan, setiap tersangka atau terdakwa memiliki hak untuk menjalani proses
persidangan dalam waktu yang wajar (within a reasonable time)75 dan hak untuk diadili tanpa penundaan yang
tidak semestinya (undue delay) 76 . Perbedaan dari kedua prinsip ini adalah prinsip pertama berlaku untuk
tersangka yang sedang menunggu proses persidangan, sementara prinsip kedua berlaku untuk terdakwa yang
sedang menjalani proses persidangan.
Seperti yang telah dibahas sebelumnya, ICCPR menyatakan bahwa penahanan hanya dapat dilakukan dalam
situasi tertentu, dan bukan merupakan kewajiban. Jika aparat penegak hukum memutuskan untuk menahan
tersangka, mereka harus memastikan para tersangka menunggu proses peradilan dalam waktu yang wajar
untuk memastikan penegakan prinsip praduga tidak bersalah. Selain itu, penahanan bukan bagian dari
penghukuman sehingga seharusnya penahanan tidak dilakukan terlalu lama (Amnesty International, 2014:70).
Hal ini berlaku juga pada proses persidangan terhadap terdakwa (Amnesty International, 2014:143).
Tidak ada ketentuan rigid berapa lama penahanan yang dapat dikategorikan wajar berdasarkan ICCPR.
Menurut Amnesti Internasional (2014), “waktu yang wajar” bergantung pada kasus per kasus. Ada beberapa
kriteria untuk menentukan jangka waktu penahanan dan proses pengadilan yang semestinya yaitu, di
antaranya, adalah:
 Kompleksitas kasus;
 Penundaan terjadi karena terdakwa, misalnya jika terdakwa melarikan diri;
 Upaya yang dilakukan aparat penegak hukum untuk mempercepat proses peradilan;
 Berat-ringannya dakwaan dan hukuman yang akan dijatuhkan.
Hukum Indonesia juga menyatakan bahwa tersangka berhak untuk segera mendapatkan pemeriksaan oleh
penyidik, perkaranya segera dimajukan oleh penuntut umum dan segera diadili oleh pengadilan. 77 Dalam
KUHAP, waktu penahanan telah diatur dengan cukup rinci pada Pasal 24-29 KUHAP. Jangka waktu
maksimal penahanan adalah 400 hari atau selama kurang lebih 13 bulan. Pasal-pasal tersebut menyatakan
polisi, jaksa dan hakim dapat memperpanjang penahanan “guna kepentingan pemeriksaan yang belum
selesai”. Dalam hal terdakwa menderita gangguan fisik dan mental yang berat atau perkara yang sedang
Perserikatan Bangsa Bangsa, 2011, “United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and
Non-custodial Measures for Women Offenders (the Bangkok Rules), A/RES/65/229, Pasal 62.
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diperiksa diancam dengan pidana penjara sembilan tahun atau lebih, penahanan dapat dilakukan maksimal
hingga 700 hari atau kurang lebih selama dua tahun. Jika penahanan melebihi batas waktu tersebut, tersangka
atau terdakwa harus dikeluarkan demi hukum. Lama penahanan dapat dilihat lebih spesifik pada tabel di
bawah ini:
Tabel 6. Lama Penahanan dan Perpanjangan Penahanan Menurut KUHAP

Tahap

Penahanan

Perpanjangan Penahanan

Penyidikan

Kepolisian

20 hari

Penuntutan

Jaksa Penuntut
Umum

20 hari

Pengadilan
Hakim
Negeri
Pengadilan
Hakim
Tinggi
Mahkamah
Hakim
Agung
TOTAL
Sumber: KUHAP, Pasal 24-28.

30 hari
30 hari
50 hari

Jaksa Penuntut
Umum
Ketua Pengadilan
Negeri
Ketua Pengadilan
Negeri
Ketua Pengadilan
Tinggi
Ketua Mahkamah
Agung

Total

40 hari

60 hari

30 hari

50 hari

60 hari

90 hari

60 hari

90 hari

60 hari

110 hari
400 hari

Walaupun perpanjangan penahanan harus dimintakan oleh aparat penegak hukum kepada institusi lainnya
sebagai salah satu bentuk pengawasan antar institusi peradilan, ketentuan “guna kepentingan pemeriksaan
yang belum selesai” memberikan celah longgar kepada aparat penegak hukum untuk memperpanjang
penahanan tanpa pembatasan yang lebih rinci. Celah ini akan mempermudah perpanjangan penahanan tanpa
mempertimbangkan dampak penahanan tersebut kepada tersangka atau terdakwa, terutama terhadap
perempuan yang umumnya memiliki anak (berdasarkan data kuantitatif 82% perempuan terpidana narkotika
memiliki anak) dan merupakan pengguna narkotika. Ketentuan karet seperti ini tidak mendorong aparat
penegak hukum untuk mempercepat proses penyidikan, penuntutan dan persidangan dan meminimalisir lama
penahanan terhadap tersangka atau terdakwa.
Dari 277 responden yang mengetahui dan dapat mengingat lama penahanan mereka, rata-rata lama penahanan
yang dilalui oleh perempuan yang terlibat tindak pidana narkotika sejak penangkapan hingga putusan sidang
di pengadilan negeri adalah enam bulan. Masa penahanan paling singkat adalah satu bulan, sedangkan paling
lama adalah 26 bulan. Salah satu tantangan yang dialami oleh responden ketika menjawab pertanyaan
mengenai masa penahanan adalah banyak di antara mereka yang kesulitan mengingat masa penahanannya
karena sudah terjadi beberapa tahun yang lalu sehingga data ini harus dilihat dengan lebih hati-hati. Data lama
penahanan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 7. Lama Penahanan Perempuan Terpidana Narkotika

Lama Penahanan (bulan)
1–3
4–6
7–9
10 – 12
13 – 15
16 – 18
19 – 21

Frekuensi

Persentase

28
169
61
14
1
2
1

10,1
61,0
22,0
5,0
0,4
0,7
0,4
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22 – 24
25 – 27
TOTAL

0
1
277

0
0,4
100

Merujuk pada tabel tersebut di atas, masa penahanan yang seharusnya dijalani oleh tersangka atau terdakwa
adalah 100 hari atau selama-lamanya selama 200 hari. Dengan demikian, data ini memperlihatkan bahwa ratarata perempuan terpidana narkotika menjalani perpanjangan masa penahanan hingga hampir pada batas waktu
maksimal penahanan.
Selain persoalan jangka waktu, penundaan persidangan juga menjadi persoalan sendiri dalam kaitannya
dengan penahanan. Penundaan sidang berarti menghabiskan waktu lebih lama dalam tahanan. Salah satu
informan, GH, mengatakan sidangnya ditunda selama tiga minggu berturut-turut ketika agenda sidang
pembuktian tanpa tahu penyebab penundaannya. Keterangan serupa juga peneliti dapatkan dari IW dan S yang
mengatakan sidang mereka sering ditunda. IW menjalani sidang hingga tujuh bulan, sedangkan S, kurang
lebih, selama enam bulan. IW dan S memiliki asumsi bahwa jaksa sengaja menunda sidang karena menunggu
uang dari mereka terlebih dahulu. S bahkan berkelakar bahwa “tunda” singkatan dari Tunggu Dana Anda, hal
yang tampaknya merupakan pengetahuan umum di kalangan narapidana.
Masa waktu penahanan sebelum persidangan dan masa sidang dapat diteliti lebih mendalam untuk melihat
praktik yang umum dilakukan oleh aparat penegak hukum ketika mengeluarkan surat perintah perpanjangan
penahanan atau menunda sidang, termasuk pertimbangan aparat dalam keputusan tersebut. Perpanjangan
penahanan atau penundaan sidang selayaknya diperlakukan dengan hati-hati untuk menghormati hak-hak
tersangka atau terdakwa dan untuk meminimalisir dampak buruk dari penahanan terhadap mereka, khususnya
terhadap perempuan.
B. Penggeledahan
Bentuk upaya paksa lainnya yang kami teliti adalah penggeledahan, khususnya penggeledahan badan, dan
penyitaan. Penggeledahan dan penyitaan merupakan dua bentuk upaya paksa yang dilakukan oleh aparat
penegak hukum untuk menyelidiki sebuah kasus pidana. Prosedur serta implementasi dari upaya paksa penting
untuk melihat bagaimana perlakuan aparat penegak hukum terhadap perempuan yang terlibat dalam tindak
pidana, khususnya narkotika.
Penggeledahan yang akan dibahas pada subbab ini terbatas hanya pada penggeledahan badan yang dilakukan
pada tahap penyelidikan atau penyidikan. Penggeledahan badan menurut KUHAP adalah, “tindakan penyidik
untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras
ada pada badannya atau dibawa serta, untuk disita.”78 Walaupun upaya ini penting untuk mencari petunjuk
dan bukti, penggeledahan badan pada dasarnya adalah pelanggaran atas privasi. Oleh karena itu,
keberlakukannya hanya jika sangat diperlukan (Penal Reform International, 2015) dan harus dilakukan dengan
cara yang manusiawi.79
Menurut Penal Reform International, ada tiga jenis penggeledahan badan yaitu: pat-down atau frisk searches
yaitu penggeledahan yang dilakukan pada pakaian yang sedang dikenakan oleh seseorang; strip searches yaitu
penggeledahan yang dilakukan dengan membuka semua pakaian seseorang untuk memeriksa secara visual
seluruh tubuh tanpa kontak fisik; dan body-cavity searches adalah pemeriksaan seluruh tubuh hingga rongga
tubuh seperti anus dan vagina.
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Strip search dan body-cavity search harus teramat dihindari untuk mencegah dampak fisik dan psikologis
terhadap perempuan. Setiap negara didorong untuk mencari alternatif lain untuk melakukan penggeledahan
seperti, misalnya, dengan menggunakan alat pemindai. Penggeledahan tersebut juga harus dilakukan oleh
petugas dengan jenis kelamin yang sama dan dilakukan dalam ruang tertutup untuk menghindari kekerasan
seksual terhadap perempuan. 80 Berdasarkan wawancara, strip search pernah dilakukan pada salah satu
informan yang membuat ia merasa marah karena ia hanyalah pengguna bukan bandar narkotika.
“Di Bareskrim, saya ada semacam kamar. Saya dimasukkin dulu ke situ. Ditelanjangi dulu. Beha
kawat juga dicopot. Diambil gesper besi. Langsung saya digituin, diperiksa lagi. Saya nggak
bawa apa-apa lagi Mbak. Emang saya bawa kiloan. Apa-apaan. Saya marah lah. Kok
diperiksanya sampe ditelanjangi. Udah gak ada apa-apa.” (Wawancara dengan IT, tanggal 3
April 2018)
Sistem peradilan pidana Indonesia tidak membedakan bentuk-bentuk penggeledahan badan. Penggeledahan
pakaian merupakan bagian dari penggeledahan badan namun tanpa definisi yang jelas. Penggeledahan rongga
badan juga termasuk bentuk penggeledahan namun hanya disebutkan dalam penjelasan Pasal 37 KUHAP.
Dengan demikian dapat diasumsikan jenis-jenis penggeledahan tersebut diperlakukan sama oleh aparat
penegak hukum. Peraturan lebih rinci mengenai prosedur penggeledahan badan diatur dalam Peraturan Kepala
Kepolisian Negara RI Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Tindak Pidana. Peraturan tersebut
mensyaratkan surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan untuk melakukan penggeledahan
terhadap seseorang dan mewajibkan penyidik untuk membuat berita acara penggeledahan setelah
menggeledah seseorang. Selain itu, peraturan tersebut juga menyatakan penggeledahan terhadap perempuan
harus dilakukan oleh petugas perempuan.81
Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan terhadap sepuluh perempuan yang terlibat dalam tindak pidana
narkotika, lima di antaranya mengatakan pernah digeledah. Tiga informan yang tidak digeledah berasumsi
bahwa alasan mereka tidak digeledah ialah karena kooperatif terhadap perintah polisi atau karena mereka
bukan orang yang menggunakan narkotika. Dua dari lima informan yang digeledah mengatakan pernah
digeledah oleh perempuan yang bukan polisi. Salah satunya mengaku digeledah hingga telanjang.
Penggeledahan yang dilakukan oleh perempuan sipil hanya dapat dilakukan dalam situasi-situasi yang benarbenar mendesak yang tidak memungkinkan aparat kepolisian untuk kembali ke kantor polisi dan mendapatkan
petugas perempuan. 82 Walaupun bertentangan dengna prinsip HAM, penggeledahan yang dilakukan oleh
warga sipil perempuan lebih baik dibandingkan dengan petugas laki-laki. Tetapi, polisi seharusnya mengajak
penyidik perempuan untuk turut serta dalam penangkapan jika penggeledahan dirasa perlu untuk dilakukan
ketika penangkapan. Penyidik juga dapat menunda penggeledahan hingga perempuan tersangka dibawa ke
kantor polisi. Penggeledahan oleh warga sipil bisa saja melanggar privasi dan menyalahi prosedur karena tidak
pernah mendapat pelatihan sebelumnya.
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Perserikatan Bangsa Bangsa, 2016, “United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of
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Satu informan mengatakan pernah digeledah oleh polisi perempuan. Sedangkan dua informan lainnya
mengatakan pernah digeledah badan bagian luar atau pat-down search oleh polisi laki-laki. Hal ini
bertentangan dengan mekanisme upaya paksa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan ketentuan
HAM internasional karena mempermudah terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan.
Dalam beberapa kasus, aparat kepolisian juga telah menerapkan alternatif penggeledahan badan. Pada kasus
IT, misalnya, polisi memintanya untuk memperlihatkan atau mengeluarkan isi dari kantong pakaian. Selain
itu, IS juga menceritakan bahwa penggeledahan terhadap dirinya baru di lakukan di polsek oleh polisi
perempuan karena ia ditangkap oleh enam orang polisi laki-laki. Praktik ini merupakan praktik baik yang
harus diterapkan pada banyak kasus, terutama terhadap perempuan yang disangka melakukan tindak pidana.
C. Penyitaan
KUHAP mendefinisikan penyitaan sebagai “serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau
menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk
kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan”. 83 Benda yang dapat disita oleh
penyidik di antaranya adalah:84
1) benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dan tindak
pidana atau sebagai hasil dan tindak pidana;
2) benda yang telah dipergunakan secara Iangsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk
mempersiapkannya;
3) benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
4) benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
5) benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
Ketika melakukan penyitaan, penyidik harus memperlihatkan surat tugas dan surat izin dari ketua pengadilan
negeri untuk melakukan penyitaan, kecuali dalam keadaan perlu dan mendesak dimana penyidik dapat
melakukan penyitaan sebelum mendapatkan surat izin tersebut. 85 Setelah melakukan penyitaan, penyidik
harus membuat berita acara penyitaan. Nasib barang sitaan tersebut akan ditentukan oleh hakim dalam
putusannya, apakah akan dirampas oleh negara, dimusnahkan, atau dikembalikan kepada terdakwa. 86
Berdasarkan wawancara dengan informan, penyitaan terjadi pada sembilan dari sepuluh kasus. Pada
praktiknya, penyidik seringkali mengambil barang-barang milik perempuan tersangka dengan tidak membuat
berita acara penyitaan dan tidak mengembalikan barang-barang kepada tersangka, atau akhirnya
mengembalikan barang-barang tersebut kepada keluarga tersangka setelah menahan barang tersebut untuk
beberapa waktu. Menahan barang-barang tersangka oleh penyidik untuk sementara waktu lalu dikembalikan,
tanpa putusan hakim, tidak dikenal sebagai bentuk upaya paksa dalam sistem peradilan pidana.
Penyidik pada kasus IW, misalnya, mengambil tiga ATM, dua buah telepon genggam dan iPad milik IW. IW
mengatakan tidak pernah melihat berita acara penyitaan. Satu buah telepon genggam dan iPad akhirnya
dikembalikan oleh penyidik setelah IW memberikan sejumlah uang kepadanya. Sedangkan pada kasus NJ,
perhiasan, telepon genggam, ATM dan mobil sempat disita oleh penyidik. Semua barang-barang tersebut
akhirnya dikembalikan kepada NJ kecuali mobil. Ia juga tidak pernah melihat surat penyitaan oleh penyidik.
NJ sempat meminta tolong kepada polisi untuk mengambil uangnya menggunakan ATM miliknya untuk
83
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anaknya karena ia dan suaminya ditahan di kantor polisi. NJ kemudian memberikan pin ATM-nya kepada
penyidik. Ternyata polisi tidak pernah memberikan uang kepada anaknya sedangkan uang di ATM tersebut
telah berkurang sebanyak Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah).
Kasus penyitaan lainnya terjadi pada dua orang perempuan Warga Negara Cina. Cincin, gigi harimau dan tiga
komputer milik OM diambil oleh penyidik dan tidak pernah dikembalikan. OM adalah orang yang
menggunakan sabu. Ketiga komputernya tersebut ia gunakan untuk berjudi dan tidak berhubungan dengan
pemakaian sabunya. Dengan demikian, mungkin saja ketiga komputer tersebut tidak berhubungan dengan
penggunaan narkotika yang ia lakukan. Sementara pada kasus AH, laptop, cincin berlian, telepon genggam,
ATM dan dua buah tasnya bermerek Gucci diambil oleh penyidik. Ketika ia bertanya mengapa cincinnya
diambil, penyidik mengatakan untuk mencegah AH bunuh diri dengan menelan cincin. Ia juga pernah melihat
tasnya digunakan oleh penyidik. Kedua tas tersebut, menurut AH, terbuat dari kulit asli dan ia beli seharga Rp
30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan Rp 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah). Penyidik pun sempat
meminta pin ATM miliknya namun tidak ia berikan.
Informasi yang secara berulang muncul ketika wawancara mengenai barang-barang yang diambil begitu saja
oleh penyidik menunjukkan praktik ini biasa terjadi pada proses penyidikan dan penyelidikan. Kewenangan
penyidik untuk melakukan penyitaan berpotensi digunakan secara sewenang-wenang jika tidak melalui
prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perbuatan penyidik seperti yang disampaikan
informan sangat memanfaatkan kondisi rentan tersangka atau terdakwa perempuan yang sedang menghadapi
proses pidana dan memanfaatkan jabatan serta wewenang yang dimilikinya. Selain itu, jenis barang yang dapat
disita juga harus dapat dibuktikan keterkaitannya dengan tindak pidana. Cincin dan tas yang diambil dari AH,
misalnya, harus memenuhi kategori barang yang dapat disita.
D. Hak Atas Informasi
Menurut beberapa standar HAM internasional, setiap orang yang ditangkap, termasuk perempuan, harus
segera mendapatkan informasi mengenai alasan penangkapan dan tindak pidana yang disangkakan
kepadanya,87 mekanisme pemulihan hak,88 termasuk hak-hak tersangka atau terdakwa ketika menjalani proses
pidana89 seperti, misalnya, informasi mengenai hak untuk membela diri, dan hak untuk mendapatkan akses
terhadap bukti yang menjadi dasar tuduhan (Open Society Justice Initiative, 2012:3). Hak atas informasi
tersebut telah diakomodir dalam Pasal 18 dan Pasal 51 KUHAP.
Informasi yang diberikan kepada tersangka atau terdakwa harus disampaikan menggunakan bahasa yang dapat
dimengerti oleh tersangka atau terdakwa,90 simpel, tidak teknis, dan mencakup landasan hukum dan fakta
(Open Society Justice Initiative, 2012:4). Minimnya informasi yang perempuan dapatkan dapat berdampak
ketidaktahuan perempuan atas hak untuk mengajukan keberatan jika prosedur peradilan pidana yang mereka
jalani tidak sesuai dengan peraturan (Amnesty International, 2014:39).
Hak atas informasi wajib diberikan oleh pemangku kepentingan yang dekat dengan proses peradilan pidana
yaitu aparat penegak hukum, termasuk petugas lapas atau rutan. Dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM
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mengenai Standar Pelayanan Pemasyarakatan, lapas dan rutan berkewajiban memberikan penyuluhan dan
konsultasi hukum kepada tersangka. Peran lapas dan rutan ini tentu merupakan kebijakan yang baik untuk
mendekatkan perempuan kepada keadilan.
Hasil wawancara dengan informan menunjukkan pemenuhan hak atas informasi dilakukan secara berbedabeda kepada perempuan yang dipidana dengan tindak pidana narkotika. Ketika peneliti menanyakan tentang
pasal yang didakwakan kepada mereka, dua orang informan dapat menyebutkan pasal namun substansi dari
pasal tersebut tidak akurat. Kedua informan mengatakan bahwa mereka dituduh melakukan tindak pidana
sebagaimana diatur dalam Pasal 112 UU Narkotika, yang mereka percayai sebagai pasal mengenai
penggunaan narkotika untuk diri sendiri. Padahal pasal tersebut mengatur mengenai kepemilikan, penguasaan,
penyediaan dan penyimpanan narkotika. Informasi yang salah ini, sayangnya, mereka dapatkan dari penyidik.
Hal ini mengindikasikan adanya ketidakakuratan informasi yang diberikan kepada tersangka atau terdakwa.
AH, warga negara Cina, mendapatkan informasi mengenai pasal yang dituduhkan kepadanya dari penerjemah.
Penerjemahnya mengatakan jika AH ingin dihukum rendah, AH harus mendapatkan Pasal 127 UU Narkotika.
Namun untuk mendapatkan pasal tersebut, AH harus membayar sejumlah uang kepada penyidik. AH menolak
karena ia tidak menggunakan narkotika dan tidak bersalah atas tindak pidana yang disangkakan. Pengakuan
yang sama juga diberikan oleh OM yang mendapatkan informasi dari penerjemah bahwa dirinya akan
mendapatkan pidana mati jika tidak membayar aparat penegak hukum. OM ditangkap karena menggunakan
narkotika dengan berat barang bukti narkotika di bawah satu gram.
Dua informan lainnya mengaku mendapatkan informasi mengenai proses persidangan dari penyuluhan rutan
dan ketika menjalani karantina di rutan. Kedua perempuan tersebut ketika itu ditahan di Rutan Pondok Bambu.
Sedangkan dua orang lainnya mengatakan mendapatkan informasi mengenai proses persidangan dari aparat
penegak hukum dan pengacara.
Selain mengenai pasal yang disangkakan atau didakwakan, termasuk ancaman pidananya, aparat penegak
hukum juga wajib memberikan informasi yang akurat mengenai hak-hak tersangka atau terdakwa, termasuk
mengenai proses hukum yang akan dijalani oleh tersangka atau terdakwa. Sayangnya, hasil wawancara
memperlihatkan minimnya informasi yang mereka dapatkan ketika berhadapan dengan hukum, terutama
mengenai proses hukum yang mereka jalani. Hal ini membuat mereka rentan dilanggar hak-haknya, serta
diperas oleh oknum-oknum tertentu.
E. Hak untuk Didampingi oleh Penasihat Hukum
Hak untuk didampingi oleh penasihat hukum merupakan salah satu hak fundamental untuk memastikan
prinsip peradilan yang adil terhadap tersangka atau terdakwa. Keberadaan penasihat hukum dapat mencegah
kekerasan terjadi terhadap orang yang sedang berhadapan dengan hukum dan memastikan proses peradilan
berjalan sesuai dengan hukum (Lintz, et al., 2015). Pendampingan hukum harus diberikan terhadap semua
orang yang dituduh melakukan tindak pidana tanpa diskriminasi, termasuk terhadap perempuan. 91
Oleh karena itu, penting untuk tidak hanya menyediakan akses terhadap penasihat hukum, namun juga
menyediakan bantuan hukum gratis untuk perempuan yang berhadapan dengan hukum mengingat terdapat
rintangan ekonomi yang dihadapi oleh perempuan. 92 Bantuan hukum tersebut harus memperhatikan
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kebutuhan perempuan, termasuk menggunakan pendekatan yang sensitif gender, menjaga kerahasiaan, dan
mendapatkan waktu yang cukup untuk membela klien mereka.93
KUHAP, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (selanjutnya disebut sebagai UU
Bantuan Hukum) maupun peraturan turunan lainnya tidak secara spesifik menyebutkan pendampingan hukum
ataupun bantuan hukum yang mempertimbangkan kebutuhan perempuan. Aturan mengenai pendampingan
hukum dibuat secara umum dan tanpa menggunakan pendekatan yang sensitif gender. UU Bantuan Hukum
hanya menyatakan bantuan hukum diberikan kepada orang atau kelompok miskin, sehingga tidak ada upaya
khusus untuk mendekatkan akses terhadap bantuan hukum terhadap perempuan berhadapan dengan hukum
sebagai pelaku tindak pidana.
Dalam kaitannya dengan bantuan hukum, tersangka atau terdakwa berhak untuk:
 Mendapatkan bantuan hukum pada setiap tahapan pemeriksaan;94
 Memilih sendiri penasihat hukumnya;95
 Mendapatkan bantuan hukum secara gratis jika tersangka atau terdakwa diancam dengan pidana mati
atau ancaman pidana di atas 15 tahun;96
 Mendapatkan bantuan hukum secara gratis jika tersangka atau terdakwa miskin;97
 Menghubungi penasihat hukumnya jika mereka ditahan;98
Berdasarkan data kuantitatif, 99 hanya 66 orang atau 21,5% responden yang mendapatkan pendampingan
hukum pada tiap tahapan peradilan, mulai dari penyidikan hingga persidangan. Di sisi lain, jumlah responden
yang tidak pernah didampingi oleh penasihat hukum dalam tahap apapun adalah sebanyak 129 orang atau
42,0%. Responden lainnya mendapatkan pendampingan pada satu atau dua tahapan.
Data kuantitatif menunjukkan tingkat ketersediaan pengacara bagi perempuan yang terlilbat tindak pidana
narkotika berbeda-beda pada setiap institusi peradilan. Tingkat ketersediaan pendampingan hukum paling
tinggi terdapat di institusi pengadilan negeri yaitu 51%, lalu kejaksaan yaitu 36% dan terakhir adalah pada
tahap penyidikan100 yaitu 30%. Data tersebut dapat dilihat pada diagram di bawah ini.
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Diagram 15. Perbandingan Jumlah Pendampingan Hukum pada Tiap Institusi Peradilan
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Perempuan yang terlibat dalam tindak pidana narkotika mendapatkan penasihat hukum dengan cara yang
berbeda-beda. Dengan jawaban multi-respon, sebanyak 56 responden atau 29,6% responden mendapatkan
pengacara karena ditunjuk oleh aparat penegak hukum, sebanyak 46 responden atau 24,3% mendapatkan
pengacara karena ditawarkan oleh polisi, jaksa atau hakim, dan 35 responden atau 18,5% diantaranya
mendapatkan pengacara yang berasal dari Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di pengadilan negeri. 101 Data
lebih lengkap dapat dilihat pada diagram di bawah ini.
Diagram 16. Cara Perempuan Terpidana Narkotika Mendapatkan Penasihat Hukum
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Data ini diperoleh dari 175 responden.
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Data ini menunjukkan peranan aparat penegak hukum yang penting dalam menyediakan akses pendampingan
hukum terhadap tersangka atau terdakwa. Namun, hanya institusi peradilan yang memiliki akses khusus
terhadap bantuan hukum melalui Posbakum yang berada di wilayah Pengadilan tersebut. Posbakum dibentuk
melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi
Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan secara cuma-cuma. Praktik ini seharusnya dapat diikuti oleh institusi
kepolisian dan kejaksaan guna memastikan perempuan yang terlibat tindak pidana narkotika mendapatkan
pendampingan hukum ketika menjalani proses peradilan pidana.
Pendampingan Hukum Dalam Proses Pemeriksaan Pada Tingkat Penyidikan
Semua tersangka yang menjalani proses pemeriksaan pada tahap penyidikan memiliki hak untuk didampingi
oleh penasihat hukum. Pendampingan hukum bagi tersangka adalah krusial karena proses pemeriksaan
seringkali menggunakan penyiksaan ataupun perlakuan buruk lainnya terhadap tersangka walaupun terdapat
larangan mengenai penggunaan kekerasan. 102 Risiko mendapatkan penyiksaan akan semakin tinggi jika
tersangka merupakan bagian dari kelompok rentan, salah satunya yaitu perempuan (Amnesty International,
2014:80).
Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam
Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri 8/2009) mengatur ketentuan
khusus pemeriksaan terhadap perempuan yaitu:103
a. Diperiksa di ruang khusus perempuan;
b. Perlindungan hak atas privasi untuk tidak dipublikasikan;
c. Hak didampingi oleh pekerja sosial atau ahli selain penasihat hukum;
d. Penerapan prosedur khusus perlindungan bagi perempuan.
Keterangan tersangka akan tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh penyidik dan
menjadi acuan utama pada proses peradilan selanjutnya sehingga semakin menegaskan pentingnya
pendampingan hukum terhadap perempuan tersangka kasus narkotika. Namun, ruang gerak penasihat hukum
cukup terbatas ketika mengikuti jalannya pemeriksaan yaitu hanya melihat dan mendengar proses
pemeriksaan.104 Tersangka seharusnya diberi ruang untuk berkonsultasi dengan penasihat hukumnya ketika
menjawab pertanyaan-pertanyaan penyidik.
Berdasarkan wawancara dengan informan, delapan dari sepuluh perempuan mengatakan mereka tidak
didampingi oleh penasihat hukum ketika proses pemeriksaan. Data ini mendukung data kuantatif pada
Diagram 16 yang menunjukkan minimnya kehadiran penasihat hukum pada proses penyidikan. Dua orang
lainnya mengatakan mereka didampingi oleh pengacara profit yang mereka bayar atas jasa tersebut. Dari data
ini dapat terlihat bahwa posisi perempuan yang terlibat tindak pidana narkotika masih sangat rentan untuk
mendapatkan hak-haknya atas peradilan yang adil karena tidak didampingi oleh pengacara. Pembahasan
mengenai penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya akan dilakukan pada subbab berbeda dalam bab ini.
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Peraturan Kapolri tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Pasal 66 ayat 4.
Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia
dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 29.
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Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 115 ayat (1); Peraturan
Kapolri tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Pasal 66 ayat (9)
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Materi Pembelaan
Setelah jaksa menyampaikan tuntutan, proses persidangan selanjutnya adalah pembelaan atau pledoi.
Pembelaan bisa disampaikan langsung oleh terdakwa atau disampaikan melalui kuasa hukumnya. Dari
sepuluh informan, empat di antaranya mengatakan tidak menyampaikan pembelaan. Alasannya, di antaranya,
adalah tidak memiliki pengacara, malas atau pasrah. Hanya satu dari empat informan tersebut yang memiliki
pengacara. Dari enam informan yang memberikan pembelaan, dua informan membuat sendiri pledoi mereka
tanpa bantuan pengacara dan menyampaikannya dalam persidangan. Dua informan mengatakan pledoi mereka
dibuat atau disampaikan oleh pengacara. Dan dua informan lainnya mengatakan mereka mempunyai dua
pledoi yaitu yang dibuat sendiri dan yang dibuat oleh pengacara.
Informan yang menyampaikan pembelaan umumnya menceritakan mengenai latar belakang dan kondisi
mereka yang umumnya merupakan orang tua tunggal, memiliki anak yang masih kecil atau tulang punggung
keluarga. Satu orang informan menceritakan kronologi kasus versinya kepada hakim.
Data demografis juga memperlihatkan lebih dari 80% perempuan yang terlibat dalam tindak pidana narkotika
memiliki anak. Bangkok Rules menyatakan bahwa penghukuman terhadap perempuan harus mengedepankan
alternatif pemenjaraan dan mempertimbangkan latar belakang dan relasi perempuan dengan keluarga. 105
Ketentuan ini serupa dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili
Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (Perma 3/2017), yang menyatakan bahwa dalam memutus
perkara perempuan berhadapan dengan hukum, hakim dianjurkan untuk mempertimbangkan kesetaraan
gender dan prinsip non-diskriminasi dalam memeriksa fakta persidangan.106
Walaupun semua informan menghadapi persidangan sebelum tahun 2017, sebelum munculnya Perma 3/2017,
pembelaan yang disampaikan oleh perempuan yang terlibat dalam tindak pidana narkotika seharusnya dapat
membantu hakim untuk meringankan pidana atau memberikan alternatif pemenjaraan kepada perempuan.
Sayangnya hampir semua informan tidak mengetahui pertimbangan hakim dalam kasus mereka. Mayoritas
dari mereka bahkan tidak pernah memegang dan membaca putusan kasus mereka tersebut. Salah seorang
informan yang tahu pertimbangan hakim dalam putusannya mengatakan bahwa kondisinya yang memiliki
anak kecil dipertimbangkan oleh hakim sebagai alasan yang meringankan. Satu perempuan lainnya yang
mengetahui isi putusannya mengatakan bahwa kondisinya sebagai orang tua tunggal dan tulang punggung
keluarga tidak dipertimbangkan oleh hakim untuk memberikan keringanan. Ke depannya, dalam rangka
evaluasi Perma 3/2017, diperlukan studi lebih mendalam mengenai pertimbangan hakim dalam memutus
kasus perempuan yang terlibat dalam tindak pidana narkotika untuk melihat apakah pedoman tersebut
dijalankan dengan baik.
Persepsi atas pendampingan hukum yang didapat sepanjang proses peradilan pidana
Ketika melakukan wawancara, informan menceritakan pengalaman mereka dengan pengacara dan persepsi
mereka atas bantuan hukum yang diberikan oleh pengacara tersebut. Dari sepuluh informan, tiga orang di
antaranya mengatakan tidak pernah didampingi oleh pengacara pada tahap apapun, walaupun mereka telah
memberikan kuasa kepada pengacaranya tersebut. Dua orang informan percaya bahwa jika mereka
menggunakan pengacara, proses kasus mereka akan semakin lama dan dipersulit. Pengetahuan tersebut
didapatkan dari cerita teman-teman mereka yang sudah pernah menjalani proses pidana. Hal ini mendorong
mereka untuk tidak mau menggunakan pengacara. Mereka juga mengatakan mereka tidak didampingi
Perserikatan Bangsa Bangsa, 2011, “United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and
Non-custodial Measures for Women Offenders (the Bangkok Rules), A/RES/65/229, Pasal 61.
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Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan
Berhadapan dengan Hukum, Pasal 4.
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pengacara karena tidak mampu membayar dan tidak mengetahui ada pengacara gratis. Sedangkan satu orang
lainnya, IT, bersikeras tidak pernah didampingi pengacara namun hanya didampingi, menggunakan istilah IT,
pengacara pembantu karena pengacara tersebut tidak melakukan apa-apa.
Dari kesepuluh informan, lima informan mengatakan mendapatkan penasihat hukum dari hakim, satu orang
mengatakan mendapatkan penasihat hukum dari BNN, dan satu orang lainnya mengatakan mendapatkan
pengacara karena keluarga mencarikan pengacara. Semua pengacara yang diperoleh dari hakim gratis,
sedangkan dua lainnya berbayar. Empat dari lima informan tersebut mengatakan bersedia didampingi oleh
pengacara yang ditunjuk hakim karena tidak punya uang.
Persepsi perempuan yang terlibat dalam tindak pidana narkotika terhadap kualitas bantuan hukum yang
mereka terima berbeda-beda. Empat dari lima orang perempuan yang mendapatkan pengacara dari hakim
mengatakan pengacara mereka tidak melakukan apa-apa untuk membela mereka. Pengacara tersebut hanya
diam saja, duduk, dan tidak pernah berkomunikasi dengan mereka untuk membahas kasus.
“Cuma gitu aja. Jadi cuma abal-abal aja, pengacara. Bukan yang sebenarnya. Jadi bukan yang,
nanti kalau pengacara nanti ini gini gini gini.” (Wawancara dengan IW, tanggal 3 April 2018)
Pada kasus AH, ia mengatakan pengacaranya justru menanyakan “pertanyaan-pertanyaan aneh” serta tidak
jelas dan ambigu ketika persidangan yang membuat ia bingung menjawabnya. Sedangkan satu orang lainnya,
IT, menceritakan pengalaman yang berbeda. Pengacaranya membuatkan pledoi untuknya dengan
berkonsultasi terlebih dahulu dengannya. Ketika pemeriksaan saksi, jika ada keberatan terhadap keterangan
saksi, pengacara juga berkonsultasi dulu kepada IT.
Dua orang perempuan yang menggunakan pengacara komersil merasa kecewa dengan bantuan hukum yang
mereka dapatkan. NJ mengatakan pengacaranya menggunakan materi pembelaan yang sama dengan kliennya
yang lain. Padahal NJ sudah menyerahkan surat yang ia tulis tangan agar dapat dibaca pengacara dan
dimasukkan dalam pembelaan. Namun, pengacaranya tidak memasukkan isi surat tersebut dalam pledoi.
Pengacara NJ juga menjanjikan NJ pasal yang hukumannya jauh lebih ringan. Namun, pada kenyataannya ia
mendapat pidana berat, sama dengan terdakwa lainnya. Pengacaranya juga hanya diam saja ketika persidangan
sehingga NJ memutuskan untuk menarik kuasa yang diberikan kepada pengacaranya tersebut setelah
pembelaan. NJ dan suaminya, yang juga terdakwa dalam kasus yang sama, harus membayar sebesar Rp
150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) atas jasa pengacara tersebut.
Informan lainnya, S, juga didampingi oleh pengacara komersial. Dia merasa kecewa karena pengacaranya
hanya menjanjikan “angin segar”. Surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani oleh terdakwa lain dalam
kasusnya, yang menyatakan bahwa S tidak terlibat dalam jual beli narkotika, hilang entah kemana ditangan
pengacaranya dan tidak dihadirkan ketika persidangan.
Keterangan-keterangan tersebut di atas memperlihatkan pengalaman buruk perempuan yang terlibat dalam
tindak pidana narkotika. Mayoritas dari mereka kecewa dengan bantuan hukum yang mereka dapatkan,
terutama yang didampingi oleh pengacara yang tidak melakukan apa-apa untuk membela mereka. Tampaknya,
hak tersangka atau terdakwa untuk didampingi oleh penasihat hukum, seperti yang tertera dalam peraturan
perundang-undangan, hanya menjadi formalitas saja. Aparat penegak hukum sepertinya tidak memastikan
kualitas dari pemberi bantuan hukum sebelum menawarkannya kepada tersangka dan terdakwa. Lembaga lain
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yang terkait, seperti Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan organisasi advokat pun tampaknya tidak
secara sungguh-sungguh melakukan pengawasan dalam pemberian bantuan hukum.107
F. Hak untuk Didampingi oleh Penerjemah
Peneliti berkesempatan untuk mewawancarai dua perempuan yang terlibat dalam tindak pidana narkotika
berkewarganegaraan Cina dalam penelitian ini. Mereka menceritakan tantangan menghadapi proses peradilan
pidana di negeri asing, dengan bahasa yang tidak mereka kuasai. Dalam ICCPR diatur bahwa, “setiap orang
yang didakwa dengan tindak pidana memiliki hak atas penerjemah, gratis, jika dia tidak mengerti bahasa yang
digunakan di persidangan.”108 Hak atas penerjemah merupakan bagian dari prinsip peradilan yang adil.
Hak atas penerjemah berlaku pada tiap tahapan proses peradilan pidana, mulai dari penyelidikan hingga
putusan hakim. Aparat penegak hukum bertanggung jawab menyediakan penerjemah yang kompeten, akurat
dan memiliki kualitas yang baik (Amnesty International, 2014:170). Tanpa penerjemah, tersangka atau
terdakwa tidak dapat mengikuti persidangan secara penuh atau mempersiapkan pembelaan, termasuk
dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kasus. Dokumen-dokumen terkait dengan proses peradilan tersebut
juga harus diterjemahkan ke dalam bahasa yang tersangka atau terdakwa mengerti (Amnesty International,
2014:169).
Pasal 53 dan Pasal 177 KUHAP mengatakan tersangka atau terdakwa yang tidak memahami bahasa Indonesia
wajib didampingi oleh juru bahasa pada tiap proses pemeriksaan. Namun, tidak ada aturan mengenai dokumen
yang harus diterjemahkan untuk tersangka atau terdakwa. Jika tersangka atau terdakwa tidak didampingi oleh
penerjemah, tidak ada upaya keberatan yang bisa dilakukan. Praperadilan dan eksepsi tidak menyebutkan
ketiadaan penerjemah sebagai salah satu alasan keberatan.
Salah satu informan dalam penelitian ini, AH, mengatakan dirinya tidak mendapatkan penerjemah ketika ia
ditangkap oleh polisi di rumah temannya. Pada saat itu, ada polisi yang bisa menggunakan bahasa inggris.
Namun polisi tersebut bukanlah penerjemah sehingga kehadirannya tidak bisa disamakan dengan penerjemah.
Walaupun AH mengatakan ia bisa sedikit berbahasa Inggris, dirinya tetap tidak mengerti mengapa ia
ditangkap dan dibawa oleh polisi dari penjelasan yang diberikan oleh polisi dalam Bahasa Inggris tersebut.
“Jadi dia [polisi] suruh aku ke kantor polisi, bawa aku. Aku nggak bawa apa-apa, celana dalam,
baju satu stel aja aku nggak bawa, dia suruh aku bawa handuk...handuk aku.. nggak usah, aku
sebentar lagi habis tulis aku pulang, kenapa mau bawa ini, emang aku mau tinggal di situ. Aku
tidak tahu apa-apa, benar-benar tidak tahu apa-apa. Satu stel baju aja nggak bawa, terus
polisinya kasihan aku kan, dia ambil baju aku..berapa... pokoknya dia ambil sendiri, bungkus di
tas dia terus ambil handuk. Aku.. gak usah..gak usah..no..no..no..” (Wawancara dengan AH,
tanggal 4 April 2018)
Setibanya di kantor polisi, ketika proses pemeriksaan, seorang penerjemah datang dan meminta uang kepada
AH sebesar USD 2.000 (dua ribu dollar amerika). Penerjemah AH sama dengan penerjemah OM, seorang
informan lainnya yang juga berkewarganegaraan Cina, walaupun mereka bukan teman satu perkara. Menurut
AH dan OM, penerjemah tersebut cukup dikenal di kalangan perempuan terpidana asal Cina sebagai
penerjemah yang “jahat”, menggunakan istilah AH. Penerjemah tersebut mengatakan pada AH bahwa jumlah
barang bukti narkotika yang disangkakan kepadanya, yaitu sebesar 50 gram, akan membuat AH mendapatkan
vonis mati. Ia kemudian menyuruh AH menelepon keluarganya untuk meminta uang sebesar Rp 300.000.000
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Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 7 ayat (1).
Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, Pasal 14 ayat (3) huruf f.
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(tiga ratus juta rupiah) untuk diberikan kepada polisi. AH meminta penerjemahnya memberitahukan kepada
polisi bahwa ia tidak tahu apa-apa dan narkotika tersebut milik temannya.
Namun, penerjemahnya justru mengatakan karena temannya sudah kabur, AH lah yang harus bertanggung
jawab atas narkotika tersebut dan AH tidak mungkin lolos dari hukuman. AH lalu meminta untuk didampingi
pengacara. Bukannya membantu menyampaikan permintaan AH kepada polisi, penerjemah tersebut
menyuruh AH untuk tidak menggunakan pengacara dan mempercayakan kasus tersebut kepadanya. Menurut
AH, penerjemahnya tidak pernah memberitahunya secara jelas proses hukum yang akan ia lalui – yang mana
sangat dipahami mengingat penerjemah tersebut bukan pengacara sehingga sangat mungkin ia tidak
memahami proses hukum. Setiap kali bertemu AH di kantor polisi, penerjemah tersebut selalu meminta uang
kepadanya. Setelah pemeriksaan dengan polisi selesai, polisi meminta AH untuk membaca dan
menandatangani BAP yang ditulis dalam bahasa Indonesia. Tentu saja AH tidak mengerti dan tidak
mengetahui apakah isi BAP sesuai dengan keterangannya. Namun, karena terpaksa dan tidak bisa berbuat apaapa, AH tetap menandatangani dokumen tersebut.
Kejadian yang dialami oleh AH memperlihatkan pentingnya kehadiran penerjemah yang memiliki integritas
dan berkualitas bagi warga negara asing, serta pentingnya keberadaan terjemahan dokumen-dokumen hukum.
AH, yang tidak mengerti sistem hukum di Indonesia, sangat bergantung pada instruksi penerjemahnya.
Penerjemah adalah kunci AH untuk mendapatkan salah satu haknya sebagai tersangka yaitu hak atas
informasi. Tanpa informasi, seseorang tidak dapat memperjuangkan apa yang menjadi haknya. Pengalaman
AH juga memperlihatkan kerentanan berlapis perempuan di negara asing yang berhadapan dengan hukum.
G. Upaya Hukum
Setiap terdakwa memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum dan upaya hukum luar biasa terhadap kasusnya
pada pengadilan yang lebih tinggi. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, seorang terdakwa dapat
mengajukan banding, kasasi, peninjauan kembali dan grasi.109 Menurut Amnesty Internasional, “hak untuk
mengajukan upaya hukum adalah elemen penting peradilan yang adil, yang bertujuan untuk memastikan
pidana yang dihasilkan dari kesalahan formil hukum atau fakta atau melanggar hak-hak terdakwa, tidak
bersifat final” (Amnesty International, 2014:182).
Diagram 17. Upaya Hukum
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Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 huruf 12.
59 | YANG TERABAIKAN: POTRET SITUASI PEREMPUAN YANG DIPENJARA AKIBAT TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Pada penelitian ini, peneliti juga melihat apakah perempuan yang terlibat dalam tindak pidana narkotika
mengajukan upaya hukum terhadap kasus mereka. Dari 305 yang memberikan informasi mengenai upaya
banding mereka, persentase perempuan yang menempuh upaya hukum sangat kecil. Data kuantitatif
menunjukkan hanya 7,5% atau 23 perempuan yang terlibat dalam tindak pidana narkotika mengajukan upaya
hukum. Sebanyak 90,2% mengatakan tidak mengajukan upaya hukum dan 1,6% mengatakan tidak tahu
apakah ada upaya hukum yang ditempuh. Ketika ditanyakan kepada informan, umumnya mereka memilih
untuk tidak mengajukan upaya hukum karena takut akan hukuman yang lebih berat. Alasan lainnya adalah
karena sudah lelah menjalani proses hukum, tidak mau mengeluarkan dana lagi, telah menerima hukuman
yang lebih rendah dari tuntutan, tidak tahu memiliki hak untuk banding atau tidak percaya pada institusi
peradilan. Informan GH, misalnya, tidak bisa mendengar apa yang hakim ucapkan mengenai upaya hukum
karena, menurut informasi GH, hakim tersebut tidak jelas dalam berbicara. Ia bahkan tidak tahu bahwa hakim
sedang membacakan putusan.
“Kagak disuruh banding, mungkin kalau disuruh banding, ya pasti saya bakalan banding, karena
kan nggak disuruh. Nggak disuruh banding, nggak disuruh pledoi. Tau-taunya saya sudah putus
aja. Gitu. Cuma kan katanya kalau sudah 5 tahun, ngapain banding? Ntar yang ada lebih tinggi.”
(Wawancara dengan GH, tanggal 6 April 2018)
“Kalau narkoba banding lebih tinggi [hukumannya jika banding]. Udah banyak yang terjadi
begitu. Banding, keluar duit banyak, tapi zonk.” (Wawancara dengan AS, tanggal 10 April 2018)
Minimnya jumlah perempuan yang mengajukan banding bukan karena merasa puas atas putusan yang
didapatkan. Alih-alih, mereka takut mendapatkan hukuman yang lebih tinggi. Informasi mengenai hal ini
sering mereka dengar dari teman-teman di tahanan dan juga terpidana yang telah mengalami langsung
hukumannya menjadi lebih berat ketika mengajukan banding. Asumsi bahwa mengajukan upaya hukum
berdampak pada meningkatnya hukuman tentu penting untuk diteliti lebih dalam, termasuk pertimbangan
hakim ketika memperberat putusan. Namun, ketakutan ini menjadi indikasi ketidakpercayaan kepada institusi
peradilan dapat bersikap adil dalam menilai kasus mereka. Hal ini seharusnya dapat dihilangkan agar
perempuan dapat dengan lebih mudah mendapatkan haknya untuk mengajukan upaya hukum.
H. Penyiksaan dan Perlakuan Buruk Lainnya
Penyiksaan seringkali menjadi bagian dari sistem peradilan pidana, terutama ketika proses pemeriksaan untuk
mengambil keterangan tersangka. Penyiksaan, menurut Konvensi Anti Penyiksaan (CAT), memiliki empat
unsur yaitu:110
 Dilakukan dengan sengaja;
 Menimbulkan rasa sakit/penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani;
 Dilakukan untuk memperoleh pengakuan, menghukum, atau alasan diskriminasi;
 Dilakukan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik.
Selain dalam CAT, penyiksaan juga diatur dalam berbagai instrumen HAM internasional dan hukum
kebiasaan internasional, yang menunjukkan bahwa pelarangan penyiksaan menempati derajat tertinggi dan
tidak boleh dilanggar (Gunawan, et al., 2012:38-39).
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Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Buruk, Tidak Manusiawi atau
Merendahkan Lainnya, Pasal 1.
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Konvensi Anti Penyiksaan telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998
tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam,
Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia. Konstitusi bahkan telah lama memberikan jaminan
perlindungan kepada setiap orang untuk bebas dari penyiksaan melalui Pasal 28G ayat (2). Namun, hingga
kini, belum ada pasal yang memidanakan pelaku penyiksaan. Pelaku penyiksaan biasanya dipidana dengan
penganiayaan yang mengancam pelakunya dengan hukuman ringan. Padahal, melihat dari kekhususan
penyiksaan dimana ia dilakukan oleh pejabat publik, perlu ada pidana khusus yang memberikan hukuman
yang lebih berat dari penganiayaan pada umumnya.
Ketentuan mengenai penyiksaan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, di antaranya adalah:
 Pasal 53 KUHAP yang menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan
secara bebas kepada penyidik atau hakim.
 Pasal 177 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa keterangan tersangka kepada penyidik diberikan
tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun.
 Pasal 66 ayat (4) Peraturan Kapolri tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang menyebutkan
bahwa penyidik/penyidik pembantu dilarang menggunakan kekerasan atau ancaman dalam bentuk
apapun.
 Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) yaitu
setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak
manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.
 Pasal 10 huruf e Peraturan Kapolri tentang Implementasi Prinsip Dasar dan Standar Hak Asasi Manusia
dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara RI yang menyatakan bahwa setiap petugas/anggota
Polri tidak boleh menghasut, mentolerir tindakan penyiksaan, perlakuan atau hukuman lain yang kejam,
tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, demikian pula menjadikan perintah atasan atau
keadaan luar biasa seperti ketika dalam keadaan perang sebagai pembenaran untuk melakukan
penyiksaan.
 Pasal 24 huruf b Peraturan Kapolri tentang Implementasi Prinsip Dasar dan Standar Hak Asasi Manusia
dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara RI yaitu dalam tindakan tahanan petugas dilarang
melakukan ancaman atau tindakan kekerasan fisik, psikis dan/atau seksual terhadap tersangka untuk
mendapatkan keterangan, pengakuan;
Dalam kaitannya dengan tindak pidana narkotika, LBH Masyarakat mencatat banyak tersangka kasus
narkotika mendapatkan kekerasan ketika penangkapan dan penahanan. Ketika penangkapan, dari 388
responden, sebanyak 264 responden mengatakan pernah mengalami kekerasan fisik, 269 responden
mengalami kekerasan mental, dan 60 responden mengalami kekerasan seksual. Sebanyak 79,1% responden
pernah mengalami setidaknya salah satu dari tiga bentuk kekerasan tersebut (Gunawan, et al., 2012:68).
Penyiksaan atau perlakuan buruk lainnya ketika menjadi tersangka pelaku tindak pidana juga dialami oleh
perempuan. Laporan Pelapor Khusus PBB untuk Penyiksaan dan Bentuk Penghukuman Lain yang Kejam,
Tidak Manusiawi atau Merendahkan mengatakan bahwa kerangka penyiksaan selama ini berfokus pada
penyiksaan yang sering terjadi kepada laki-laki sehingga telah gagal memiliki gender perspektif. Dengan
demikian, analisis mengenai penyiksaan juga telah gagal melihat diskriminasi, budaya patriarki dan relasi
kuasa yang berkontribusi terhadap penyiksaan terhadap perempuan.111

Human Rights Council, 2016, “Laporan Pelapor Khusus untuk Penyiksaan dan Bentuk Penghukuman
Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan”, A/HRC/31/57, par. 5.
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Di Meksiko, salah satu negara yang cukup keras menerapkan kebijakan “perang terhadap narkotika”, banyak
perempuan mendapatkan penyiksaan karena dituduh menjadi pacar dan kaki tangan dari bandar narkotika.
Sebanyak 72% perempuan mengatakan bahwa mereka pernah mendapatkan kekerasan seksual ketika
penangkapan. Amnesti Internasional menyatakan bahwa penyiksaan yang perempuan di Meksiko alami terjadi
karena jenis kelamin, orientasi seksual atau identitas gender mereka (Amnesty International, 2016:5).
Hasil pengumpulan data kuantitatif atas penyiksaan terhadap perempuan terpidana narkotika menunjukkan
dari 307 responden, 78 perempuan atau sebanyak 25,4% mengaku pernah mengalami penyiksaan. Jenis
penyiksaan yang mereka alami, dengan jawaban multi-respon, adalah sebagai berikut: 57 responden atau 60%
mengatakan pernah mendapatkan penyiksaan fisik, sebanyak 35 responden atau 36,8% mengatakan pernah
mendapatkan penyiksaan psikis, dan 3 responden atau 3,2% mengatakan pernah mendapatkan penyiksaan
seksual.
Diagram 18. Penyiksaan yang Dialami oleh Responden

n = 95
(Ya)

Bentuk kekerasan seksual yang dialami di antaranya adalah “disuruh melayani polisi” dan “digoda secara
seksual verbal”. Bentuk penyiksaan fisik terhadap responden cukup beragam, di antaranya adalah dipukul
dengan tangan kosong, dipukul menggunakan pistol, kayu, botol, kertas, disetrum, disuruh makan garam 3
sendok dan bentuk-bentuk penyiksaan fisik lainnya. Dan bentuk penyiksaan psikis yang dialami di antaranya
adalah dipaksa mengaku, diancam, dibentak, dan lain sebagainya. Salah satu informan dipaksa oleh polisi
untuk menyebutkan orang lain yang terlibat dalam kasusnya, namun ia menolak. Karena ia menolak, polisi
memukulnya dengan kursi besi lipat, menyetrum, dan memukulnya dengan gagang pistol.
Kerentanan berlapis yang perempuan hadapi karena kemiskinan, berstatus sebagai orang tua tunggal dan
karena mereka adalah perempuan, membuat perempuan terpapar risiko besar untuk mendapatkan penyiksaan
yang merupakan bagian dari kekerasan berbasis gender (Amnesty International, 2016:5). Kekerasan berbasis
gender tidak hanya berbentuk kekerasan seksual, namun juga kekerasan fisik dan mental.112 Status mereka
sebagai perempuan yang terlibat dalam tindak pidana narkotika dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang
melanggar norma gender di masyarakat, dimana perempuan diposisikan untuk patuh, merawat anak dan tidak
melakukan kejahatan. Hal ini semakin menempatkan perempuan pada risiko yang lebih besar untuk mendapat
penyiksaan.
Walaupun data perempuan yang pernah mengalami penyiksaan terlihat kecil (25,4%), data ini harus
diperlakukan hati-hati karena metode pengambilan data menggunakan kuesioner dan FGD sehingga
responden tidak dapat dengan leluasa mengkonsultasikan pengalaman kekerasan yang mereka alami, terutama
112

Ibid., par. 7.
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kekerasan seksual. Faktor lainnya yang mungkin memengaruhi jawaban responden adalah minimnya
pengetahuan perempuan terhadap penyiksaan, walaupun peneliti telah terlebih dahulu menjelaskan apa itu
penyiksaan, dan tingkat kepercayaan responden terhadap penelitian ini. Namun, patut digarisbawahi disini
bahwa seberapa pun kecilnya, penyiksaan masih terjadi terhadap perempuan yang terlibat dalam tindak pidana
narkotika.
Diagram 19. Pelaku Penyiksaan

PELAKU PENYIKSAAN
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n = 82 (Ya)
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2
Lainnya

Pelaku Penyiksaan

Diagram di atas menunjukkan beberapa pelaku penyiksaan sebagaimana diidentifikasi oleh responden.
Dengan jawaban multi-respon, polisi mendominasi pelaku penyiksaan yaitu sebanyak 78 kali, jauh lebih tinggi
jika dibandingkan dengan aparat penegak hukum lainnya. Data ini mengindikasikan penyiksaan sering terjadi
pada tingkat penyidikan, walaupun tidak menutup kemungkinan hal tersebut terjadi di tahap-tahap lainnya.
Terlepas dari serangkaian peraturan yang melarang penggunaan kekerasan dalam proses hukum, penyiksaan
tetap terjadi. Oleh karena itu, Negara seharusnya meningkatkan upaya mereka dalam mencegah penyiksaan
terjadi, salah satunya dengan mengatur penyiksaan sebagai tindak pidana, termasuk percobaan penyiksaan dan
tindakan orang yang turut serta dalam penyiksaan tersebut, dan memastikan penegakan hukum terhadap
pelaku penyiksaan.113
Selain itu, peneliti juga mencari data mengenai kekerasan seksual yang dialami oleh responden. Perbedaan
kekerasan seksual dengan penyiksaan seksual adalah kekerasan seksual yang terjadi tidak memenuhi seluruh
unsur penyiksaan sebagaimana disebutkan di atas. Terdapat 7 responden yang pernah mendapat kekerasan
seksual. Enam kasus di antaranya dilakukan oleh polisi, sedangkan satu kasus lainnya dilakukan oleh petugas
lapas/rutan. Empat responden mengatakan mendapatkan pelecehan secara verbal dan pada tiga kasus lainnya
responden mengatakan pernah digeledah secara berlebihan, percobaan pelecahan dan percobaan pemerkosaan.
Negara juga harus memberikan perlindungan khusus terhadap perempuan yang disangka melakukan tindak
pidana narkotika, terutama karena penyiksaan terjadi atas faktor-faktor kerentanan perempuan dan
diskriminasi gender. Perempuan harus dapat dengan bebas dan leluasa melaporkan kekerasan atau penyiksaan
yang terjadi kepada mereka tanpa rintangan stigma dan diskriminasi, serta tanpa rasa takut akan balas dendam
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Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Buruk, Tidak Manusiawi atau
Merendahkan Lainnya, Pasal 4.
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dari pihak yang dilaporkan. Negara juga harus memastikan bahwa korban penyiksaan dan kekerasan
mendapatkan perawatan dan pemulihan yang mereka butuhkan.
I. Korupsi, Pungutan Liar dan Pemerasan
Sejak 2016, LBH Masyarakat telah secara aktif melakukan pendampingan hukum kepada perempuan yang
terlibat dalam tindak pidana narkotika. Dari pendampingan hukum tersebut, LBH Masyarakat mendapatkan
banyak keluhan mengenai praktik pungutan liar (pungli) dan pemerasan, di mana aparat penegak hukum
meminta sejumlah uang kepada tersangka atau terdakwa jika mereka menginginkan keringanan hukuman.
Praktik ini sudah menjadi pengetahuan umum di kalangan tersangka, terdakwa atau narapidana.
Tidak seperti bentuk penyiksaan lain yang tidak memiliki aturan pidana, perbuatan aparat penegak hukum
seperti yang dijelaskan pada paragraf sebelumnya dapat dipidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Undang-Undang Tipikor), tepatnya dalam Pasal 12 huruf e mengenai pungutan liar.114 Pasal
ini mengancam orang yang melakukan pungli dengan pidana maksimal yaitu pidana penjara seumur hidup.
Jaksa Agung Republik Indonesia, HM. Prasetyo, mengatakan bahwa pungutan liar tidak lah sama dengan
suap. Pungli bersifat sepihak yang dilakukan oleh pejabat yang memiliki kewenangan untuk meminta sesuatu
berdasarkan kekuasaannya. Orang akan terpaksa memberikan sesuatu kepada pejabat publik karena jika tidak
diberikan, keperluan mereka tidak akan dilayani. Jaksa Agung lebih lanjut mengatakan bahwa orang yang
diminta pungli adalah korban dan tidak perlu takut untuk melapor. Sedangkan suap merupakan kerja sama
antara dua pihak untuk tujuan tertentu. Jaksa Agung juga mengatakan bahwa pungli adalah bentuk dari
pemerasan (Qorib, 2016).
Pada tahun 2016, presiden membuat satuan khusus melalui Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang
Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar atau Satgas Saber Pungli. Satuan ini memiliki wewenang intelijen,
pencegahan, penindakan, dan yustisi. Pada bulan Januari 2017, Ketua Satgas Saber Pungli menyatakan telah
memperkarakan 299 perkara pungutan liar yang melibatkan personel Polri (Kuwado, 2017).
Dalam proses wawancara, beberapa informan menceritakan mengenai pengalaman mereka yang harus
mengeluarkan sejumlah uang untuk memperjuangkan nasib mereka. Salah satunya adalah IW, seorang
pengusaha konveksi yang memang terlibat dalam bisnis narkotika. Atas bisnisnya tersebut, IW mempunyai
uang yang cukup banyak. Di kepolisian, IW dan temannya ditawari oleh polisi untuk mengubah keterangannya
dalam BAP jika mereka membayar sejumlah uang kepada polisi yang ia tidak mau sebut jumlahnya berapa.
Setelah membayar, keterangan di dalam BAP pun berubah. IW mengaku membayar polisi karena takut dan
tidak mengerti hukum. Jaksa juga menawarkan tuntutan yang ringan kepada IW. Walaupun awalnya sempat
menolak membayar jaksa. Namun, anaknya meminta IW agar membayar saja karena takut ibunya mendapat
hukuman seumur hidup. IW adalah orang tua tunggal dengan anak yang masih berusia 15 tahun ketika itu. IW
kemudian memutuskan untuk menyuap jaksa. Namun ternyata tuntutannya masih tetap tinggi. Berdasarkan
keterangan IW, uang yang diserahkan kepada polisi dan jaksa harus dalam bentuk uang tunai.
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Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Tipikor), Pasal 12 huruf e, mengatur
tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud
menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan
kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan
potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.
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Dua informan lainnya menceritakan pengalaman serupa. Salah seorang informan, GH, seorang yang
menggunakan sabu, ditangkap tidak lama setelah membeli sabu di sebuah wilayah yang sedang dirazia oleh
polisi. Rencananya, sabu itu akan ia gunakan di rumah. Polisi menjerat GH dengan tindak pidana kepemilikan
narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 112 UU Narkotika. Dengan imbalan uang, jaksa menawarkan untuk
menukar pasal tersebut dengan pasal yang mengatur mengenai penggunaan narkotika untuk diri sendiri, yaitu
Pasal 127 UU Narkotika. Padahal, jika melihat dari status GH sebagai orang yang menggunakan narkotika
untuk diri sendiri, Pasal 127 adalah pasal yang paling tepat untuk didakwakan kepadanya. Namun prakteknya
seringkali pasal tersebut dijadikan alat oleh aparat penegak hukum untuk mendapatkan uang dari tersangka.
GH yang memiliki latar belakang ekonomi menengah ke bawah mengaku tidak bisa “membeli” Pasal 127. Ia
kemudian dinyatakan terbukti bersalah atas kepemilikan narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 112 UU
Narkotika.
Jika dilihat sebelah mata, masyarakat mungkin dapat dengan mudah mempersalahkan para tersangka atau
terdakwa ini karena melakukan suap kepada aparat penegak hukum demi mendapatkan pidana yang lebih
rendah. Namun, ada beberapa alasan yang mendasar dan sistemik yang memperlihatkan bahwa sesungguhnya
para perempuan yang terlibat dalam tindak pidana narkotika yang menyuap ini justru adalah korban pemerasan
dan kesewenangan aparat penegak hukum. Pertama, ketika seseorang menjadi tersangka dan berhadapan
dengan negara dan sistem hukum pidananya, mereka berada pada posisi yang tidak setara. Ketidaksetaraan ini
semakin terlihat jelas jika tersangka atau terdakwa tersebut adalah perempuan. Dengan pengetahuan yang
terbatas mengenai hukum dan hak atas peradilan yang adil, sebagaimana dialami IW, aparat penegak hukum
dapat dengan mudah memberikan informasi yang tidak tepat dan memberikan tekanan sehingga seolah-olah
mereka tidak memiliki pilihan lain selain menyuap. Dalam posisi ini, jika mampu, perempuan yang terlibat
dalam tindak pidana narkotika akan menyanggupi permintaan aparat penegak hukum.
Kedua, pasal-pasal dalam UU Narkotika menjerat segala bentuk perbuatan yang berkaitan dengan narkotika.
Orang yang menggunakan narkotika, misalnya, bisa saja dikenakan Pasal 114 atas tuduhan membeli narkotika,
Pasal 112 karena menyimpan narkotika atau Pasal 127 karena mengonsumsi narkotika untuk diri sendiri.
Ketentuan ini dimanfaatkan oleh aparat penegak hukum untuk memeras tersangka atau terdakwa. Bahkan
tidak jarang tersangka atau terdakwa pada awalnya didakwa dengan pasal berlapis untuk kemudian dipaksa
membayar sejumlah uang untuk menjadikan pasal tersebut pasal tunggal.
Selain pungli yang berkaitan dengan substansi perkara dalam proses peradilan pidana, perempuan yang terlibat
dalam tindak pidana narkotika juga harus mengeluarkan sejumlah uang ketika menghuni sel tahanan di kantor
polisi. Empat orang informan mengatakan setiap kali keluarga berkunjung ke tahanan, mereka harus
membayar mulai dari Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) hingga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah). Suami
AS, misalnya, mengunjungi AS di tahanan kepolisian hampir setiap hari, dan setiap kunjungannya ia harus
membayar sebesar Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) kepada polisi. Dalam sebulan, suami AS harus
mengeluarkan uang sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) hanya untuk membayar kunjungan,
belum lagi ditambah biaya transportasi, makan, dan biaya-biaya lain yang harus ia keluarkan jika ia
mengunjungi AS di tahanan.
Informan lain mengatakan jika mereka ingin menelepon keluarga, mereka dapat meminjam telepon genggam
petugas rutan atau lapas, dan membayar mulai dari Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) hingga Rp 100.000
(seratus ribu rupiah) untuk waktu yang singkat. Jika baterai handphone tersebut habis, mereka pun harus
membayar lagi, ungkap AS. Selain untuk komunikasi dan kunjungan keluarga, pungli pun muncul atas nama
kebebasan bergerak. S, misalnya, dapat keluar dari sel dan dengan leluasa mengelilingi kantor polisi dengan
membayar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari selama tiga bulan.
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Pungutan-pungutan liar tersebut menambah beban bukan hanya bagi perempuan yang terlibat dalam tindak
pidana narkotika, tetapi juga juga keluarganya, terlebih jika perempuan tersebut adalah tuang punggung
keluarga. Mereka tidak mempunya posisi tawar untuk menolak pungutan liar yang dimintakan oleh aparat
penegak hukum terkait, baik di dalam tahanan kepolisian, maupun rutan dan lapas. Padahal, hak tersangka
untuk dapat menghubungi keluarga dan menerima kunjungan seharusnya tersedia secara gratis dan bukan
diadakan untuk menguntungkan oknum-oknum tertentu. Dibentuknya Satgas Saber Pungli sebenarnya
menunjukkan itikad baik pemerintah untuk membasmi pungli yang dilakukan oleh pegawai pemerintahan,
yang dalam hal ini khususnya aparat penegak hukum. Namun, itikad baik tersebut tampaknya tidak disertai
dengan keseriusan dalam menangani hal ini.
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Dalam filosofi hak asasi manusia, semua manusia adalah setara dan mempunyai hak asasi yang sama, terlepas
dari jenis kelamin ataupun statusnya sebagai narapidana. Prinsip ini merupakan pijakan utama pengakuan hak
asasi manusia seperti yang tertera dalam DUHAM dan menjadi hukum kebiasaan internasional. Perempuan
yang terlibat dalam tindak pidana narkotika, salah satunya, adalah kelompok masyarakat yang tidak
kehilangan hak asasinya walaupun mereka dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana dan harus
menjalani hukuman.
Narapidana dalam bab ini didefinisikan sebagai orang yang sedang menjalani hukuman setelah mendapat
putusan oleh hakim yang telah inkracht atau berkekuatan hukum tetap. Namun, perlu digarisbawahi disini
bahwa responden dalam penelitian ini adalah perempuan yang terlibat dalam tindak pidana narkotika yang
telah mendapat putusan hakim tingkat pengadilan negeri tanpa melihat apakah mereka mengajukan upaya
hukum pada kasus mereka. Dengan kata lain, tanpa melihat apakah putusan mereka sudah inkracht atau belum.
Walaupun status mereka secara hukum belum tentu merupakan narapidana, perlakuan terhadap mereka yang
berstatus narapidana dan yang merupakan tahanan sama di dalam penjara.
Pada tanggal 10 Desember 2010, Dewan Umum PBB mengeluarkan resolusi mengenai perlakuan terhadap
narapidana perempuan atau yang lebih dikenal sebagai Bangkok Rules. Momen ini adalah momen penting
pengakuan bahwa aturan yang ada belum memenuhi kebutuhan spesifik perempuan. Ketika itu, penjara
didesain untuk narapidana laki-laki. Di tahun-tahun belakangan ini, jumlah perempuan yang terlibat dalam
tindak pidana meningkat secara signifikan.115 Bangkok Rules merupakan aturan pelengkap Standar Minimum
PBB tentang Perlakuan terhadap Narapidana dan Standar Minimum PBB tentang Upaya Non-Kustodial
(Tokyo Rules). Bangkok Rules mengadopsi prinsip non-diskriminasi yang mewajibkan negara untuk
mengakomodir kebutuhan spesifik perempuan. Pemenuhan kebutuhan spesifik perempuan bukan lah bentuk
dari diskriminasi, namun merupakan bagian dari upaya untuk menghilangkan diskriminasi terhadap
perempuan agar perempuan dapat menikmati haknya secara penuh.116
Menurut UNODC, perempuan umumnya dipenjara karena kejahatan ringan seperti, misalnya, kejahatan
narkotika atau kejahatan yang berkaitan dengan moral. Lebih lanjut UNODC menyatakan:
“Mayoritas perempuan harusnya tidak perlu dipenjara. Sebagian besar dari mereka dituduh
melakukan pelanggaran ringan dan tanpa kekerasan (non-violent offenders) dan tidak
menimbulkan risiko bagi publik. Banyak yang dipenjara karena kemiskinan dan ketidakmampuan
untuk membayar denda. Sebagian besar membutuhkan perawatan kesehatan jiwa atau
ketergantungan zat, daripada pengisolasian dari masyarakat. Banyak yang menjadi korban tapi
dipenjara karena legislasi dan praktik yang diskriminatif...” (Atabay, Handbook on Women and
Imprisonment: 2nd Edition, 2014)
Pada negara-negara yang menerapkan kebijakan yang keras terhadap narkotika, jumlah perempuan yang
dipidana meningkat setiap tahunnya. Di Indonesia, dalam kurun lima tahun terakhir, peningkatan jumlah
perempuan yang dipidana sedikit lebih besar jika dibandingkan dengan laki-laki, sebagaimana dapat dilihat
dalam Bab I mengenai Situasi Umum Perempuan Terpidana Narkotika di Indonesia di atas. Peningkatan
jumlah ini berdampak pada kondisi penjara yang terlalu penuh hingga 400%.117 UNODC, dalam Panduan
tentang Strategi untuk Mengurangi Kepadatan di Penjara, menyatakan bahwa kepadatan penjara adalah
Perserikatan Bangsa Bangsa, 2011, “United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and
Non-custodial Measures for Women Offenders (the Bangkok Rules), A/RES/65/229.
116
Ibid., Pasal 1 beserta Penjelasan.
117
Data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bulan Oktober 2017 di Lapas Wanita Medan.
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pelanggaran hak asasi manusia. Penjara yang terlalu penuh akan membatasi dan menghalangi pemenuhan hak
asasi manusia narapidana di dalam penjara atau tahanan. Oleh karena itu negara berkewajiban untuk membuat
kebijakan yang sensitif gender dan efektif merespon kebutuhan kelompok yang paling rentan untuk
mengurangi kepadatan penjara (Atabay, Panduan tentang Strategi untuk Mengurangi Kepadatan di Penjara,
2013:4).
Bangkok Rules menekankan pentingnya alternatif pemenjaraan untuk perempuan yang terlibat dalam tindak
pidana dan menghindari penghukuman yang membuat perempuan terpisah dari keluarga dan komunitasnya.
Upaya diversi, praperadilan dan hukuman alternatif harus tersedia dan dapat diimplementasikan. 118 Dalam
penelitian ini, sulit menentukan secara pasti persentase perempuan yang mendapatkan penjara dan perempuan
yang mendapatkan hukuman selain penjara. Namun, fakta bahwa lapas dan rutan mayoritas diisi oleh
perempuan yang terlibat dalam tindak pidana narkotika menunjukkan bahwa kebijakan narkotika membuat
banyak perempuan dipenjara dan kesulitan mengakses alternatif penghukuman.
Bab ini akan mengulas lebih dalam mengenai pemenuhan hak perempuan yang dipidana dalam tindak pidana
narkotika di dalam lapas dan rutan di Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip yang diatur dalam Bangkok Rules
serta temuan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Bab ini akan dibagi menjadi dua, yaitu perlakuan terhadap
narapidana perempuan dan perlakuan terhadap tahanan perempuan khususnya di kantor kepolisian atau BNN.
A. Perlakuan terhadap Narapidana Perempuan
1. Penempatan Narapidana Perempuan serta Kunjungan Keluarga
Narapidana perempuan seharusnya menempati lapas yang dekat dengan rumah mereka, dengan
mempertimbangkan hubungan mereka dengan keluarga dan anak, serta preferensi individu. Namun, faktanya
mereka sering ditempatkan di lapas yang jauh dari rumah dan keluarga mereka karena jumlah lapas khusus
perempuan sangat terbatas.119 Perempuan yang terlibat dalam tindak pidana pada umumnya tidak mengetahui
di mana mereka akhirnya akan ditempatkan setelah kasus mereka berkekuatan hukum tetap. Beberapa tetap
berada di rutan tempat mereka menunggu proses hukum, beberapa lainnya dipindahkanke lapas yang jauh dari
kota asal mereka.
Peneliti mengambil data di tiga lapas dan satu rutan. Rutan Humbang Hasundutan, Lapas Rantau Prapat dan
Lapas Gorontalo adalah lapas yang diisi oleh narapidana laki-laki dan perempuan. Namun demikian,
responden mengatakan tidak pernah ditempatkan satu sel bersama narapidana laki-laki. Penempatan
narapidana perempuan di lapas seperti ini seharusnya perlu mendapatkan pertimbangan lebih dalam.
Penempatan perempuan dalam lapas yang didominasi oleh laki-laki akan berpotensi pada pengabaian
kebutuhan khusus perempuan. Penempatan staf lapas laki-laki untuk menjaga narapidana perempuan juga
harus diperhatikan lebih lanjut mengingat seharusnya staf lapas laki-laki tidak diperbolehkan masuk ke area
tempat tinggal perempuan terpidana.
Berdasarkan kunjungan peneliti ke empat lapas, jarak tempat tinggal ke lapas sangat mempengaruhi intensitas
kunjungan keluarga. Perempuan yang terlibat dalam tindak pidana narkotika yang ditempatkan di Lapas
Gorontalo dan Lapas Rantau Prapat sebagian besar berasal dari kota tersebut. Sedangkan di Rutan Humbang
Hasundutan, lebih dari setengah, atau sekitar 50,9% perempuan yang terlibat dalam tindak pidana di tempat
tersebut berasal dari Medan, Ibukota Sumatera Utara yang juga memliki lapas khusus perempuan. Sedangkan
Perserikatan Bangsa Bangsa, 2011, “United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and
Non-custodial Measures for Women Offenders (the Bangkok Rules), A/RES/65/229, Pasal 58.
119
Perserikatan Bangsa Bangsa, 2011, “United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and
Non-custodial Measures for Women Offenders (the Bangkok Rules), A/RES/65/229, Pasal 4.
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sisanya berasal dari kabupaten atau provinsi lain. Tidak ada responden yang berasal dari Kabupaten Humbang
Hasundutan. Empat responden bahkan berasal dari Gunung Sitoli di Pulau Nias, Aceh, dan Jakarta. Hal yang
sama juga terjadi di Lapas Perempuan Semarang, dimana sebagian besar perempuan perempuan yang terlibat
dalam tindak pidana di tempat tersebut, atau sebanyak 68%, berasal dari wilayah Jabodetabek. Mereka
umumnya awalnya ditahan di Rutan Pondok Bambu di Jakarta Timur, kemudian dipindahkan ke Lapas
Perempuan Semarang.
Jarak lapas/rutan yang jauh dari tempat tinggal perempuan membuat intensitas kunjungan keluarga menurun
drastis. GH, misalnya, yang biasanya dikunjungi satu minggu sekali oleh keluarga ketika berada di rutan
tempat sebelum ia dipindahkan ke Lapas Perempuan Semarang, hanya pernah dikunjungi satu kali selama
hampir dua tahun ia menempati Lapas Perempuan Semarang. Sementara itu NJ malah tidak pernah dikunjungi
sejak ia menempati Lapas Perempuan Semarang, padahal ia biasanya dikunjungi oleh keluarga satu kali
seminggu sebelum ia dipindahkan.
Asumsi yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara dengan informan pemindahan terjadi karena kondisi
lapas di daerah tersebut yang terlalu penuh. Lapas Perempuan Medan, misalnya, adalah lapas perempuan satusatunya di Sumatera Utara. Di akhir tahun 2017, tingkat kelebihan kapasitas di lapas tersebut mencapai 400%.
Hal ini membuat narapidana perempuan dipindahkan ke lapas terpencil seperti Rutan Humbang Hasundutan
yang memang tidak tercatat memiliki persoalan kelebihan kapasitas seperti Lapas Perempuan Medan.
2. Prosedur Pemindahan Narapidana
Informan penelitian di Lapas Perempuan Semarang, yang umumnya dipindahkan dari Rutan Pondok Bambu,
mengatakan mereka diberi tahu mengenai kepindahan ke Lapas Perempuan Semarang sehari sebelumnya atau
pada hari yang sama dengan keberangkatan. Mereka baru dapat memberi tahu keluarga mengenai pemindahan
tersebut ketika mereka sudah melewati masa orientasi di Lapas Perempuan Semarang, yaitu dua hari setelah
ketibaan. Mereka juga mengaku tidak mengetahui alasan pemindahan mereka ke Semarang.
Berbeda dengan kasus IW yang merupakan warga Surabaya. Ia ditangkap di Jakarta, menempati Rutan Pondok
Bambu, lalu berpindah ke Lapas Perempuan Semarang. Ia mencoba mengajukan permohonan pemindahan ke
Lapas Perempuan Malang karena lebih dekat dengan keluarganya. Sayangnya proses pemindahannya
memakan waktu lama. IW, dalam permohonannya, juga mengatakan bahwa ia sanggup membayar
pengawalan serta tiket pesawat. Ia tidak mendapat keputusan mengenai pemindahan setelah menunggu lebih
dari satu tahun. Ketika peneliti mewawancarainya, IW tengah mengajukan permohonan pemindahan ke
Kanwil Jawa Tengah dan sedang menunggu prosesnya berjalan.
Peneliti menemukan empat peraturan yang mengatur mengenai pemindahan narapidana yaitu:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan
Pemasyarakatan (untuk selanjutnya disebut sebagai PP 31/1999);
3. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.01-PK.02.01 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pemindahan
Narapidana, Anak Didik dan Tahanan. Tidak ditemukan peraturan mengenai penempatan narapidana
dalam lapas;
4. Keputusan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Nomor: PAS170.PK.01.01.02 Tahun 2015 tentang Standar Registrasi dan Klasifikasi Narapidana dan Tahanan.
Peraturan mengenai penempatan narapidana di lapas setelah kasus mereka berkekuatan hukum tetap tidak
ditemukan.
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Dalam keputusan Ditjen Pemasyarakatan, terdapat beberapa jenis pemindahan salah satunya adalah
pemindahan atas permohonan. Pemindahan atas pemohonan dapat dilakukan oleh narapidana sendiri atau
keluarga. Menurut keputusan tersebut, alasan pemindahan karena jarak lapas atau rutan yang ditempati
berjauhan dengan tempat tinggal keluarga dapat digunakan ketika membuat permohonan. Pemindahan ini
dapat dikabulkan apabila memenuhi persyaratan serta ketentuan dalam proses pembinaan, keamanan,
kemampuan Lapas, Rutan/Cabang Rutan yang menampung. Namun, dalam peraturan tersebut juga diatur
bahwa biaya pemindahan yang diajukan atas permohonan sendiri atau keluarga ditanggung oleh pemohon.120
Hal ini tentunya akan sangat memberatkan narapidana, terutama mereka yang berasal dari latar belakang
ekonomi yang lemah.
Berdasarkan diskresi pejabat yang berwenang, narapidana yang telah menempati lapas yang dekat dengan
tempat tinggal keluarga juga dapat dipindahkan yaitu, di antaranya, adalah: lapas atau rutan yang terlalu penuh,
perubahan status UPT, keamanan, jenis perkara yang berbeda dimana pidana umum tidak bisa digabungkan
dengan pidana khusus seperti tindak pidana narkotika, lama masa pidana, jenis kelamin dan umur, serta
pembinaan dan pendidikan yang tersedia pada lapas.121 Tidak ada ketentuan mengenai mekanisme banding
terhadap keputusan pemindahan tersebut. Tidak ada juga konsideran mengenai pertimbangan khusus untuk
perempuan narapidana seperti yang diatur dalam Bangkok Rules. Peraturan Ditjen Pemasyarakatan tersebut
dibuat berdasarkan standar minimum prosedur yang bersifat general. Selain itu, menurut PP 31/1999, Kepala
Lapas berkewajiban untuk memberitahukan mengenai pemindahan kepada keluarga narapidana satu hari
sebelum pemindahan. Dalam prakteknya, peraturan ini sering kali dilanggar.
3. Situasi Akomodasi
Perlakuan terhadap Narapidana Perempuan
Selain mengenai penempatan dan pemindahan, penelitian ini juga secara terbatas melihat pada bagaimana
akomodasi diberikan terhadap narapidana perempuan dari segi tingkat kepadatan kamar-kamar sel responden.
Proporsi perempuan yang terlibat dalam tindak pidana narkotika sangat kecil dalam tiga lapas campuran.
Semua lapas, ketika kunjungan, berada dalam kondisi terlalu penuh, dengan kondisi terparah adalah Lapas
Rantau Prapat yaitu hingga 304%. Terpidana narkotika di semua lapas adalah terpidana dengan jumlah
terbesar jika dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Standar Registrasi dan Klasifikasi Narapidana dan
Tahanan menyebutkan bahwa narapidana kasus narkotika tidak digabung dengan kasus kriminal lainnya.
Menurut Standar Minimum PBB mengenai Perlakuan terhadap Narapidana di Penjara (atau biasa disebut
dengan dan untuk seterusnya dirujuk sebagai Mandela Rules), akomodasi atau tempat narapidana tidur harus
memenuhi persyaratan kesehatan yang berkaitan dengan kondisi iklim, khususnya jumlah air, luas minimum
ruangan, pencahayaan, pemanas, dan ventilasi.122 Setiap narapidana harus disediakan kasur terpisah dan seprai
dengan kondisi bersih ketika diberikan. Seprai tersebut juga harus dapat diganti secara berkala untuk menjaga
kebersihannya.123
Tabel 8. Jumlah Narapidana Perempuan di Satu Kamar

Rutan/Lapas
Humbang Hasundutan

Jumlah WBP di Satu Kamar

Rata-Rata Per Kamar

6-8 orang

7 orang

120

Keputusan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Nomor: PAS-170.PK.01.01.02 Tahun 2015
tentang Standar Registrasi dan Klasifikasi Narapidana dan Tahanan, hal. 30.
121
Ibid., hal. 30-32.

Perserikatan Bangsa Bangsa, 2016, “United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of
Prisoners (the Nelson Mandela Rules), A/RES/70/175, Pasal 13.
123
Ibid., Pasal 21.
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Rantau Prapat
Gorontalo
Semarang

3-9 orang
9-11 orang
1-45 orang

7 orang
10 orang
34 orang

Dari tabel tersebut di atas, jumlah penghuni dalam satu kamar cukup variatif. Di Lapas Perempuan Semarang,
ada kamar yang dihuni oleh satu orang, dan ada kamar yang dihuni oleh 45 orang. Peneliti tidak memiliki data
mengenai ukuran kamar sehingga tidak bisa mengidentifikasi apakah jumlah penghuni di dalam kamar
berbanding lurus dengan luas kamar dan sesuai dengan standar HAM internasional. Namun, peneliti
menanyakan persepsi responden mengenai situasi kamar yang mereka tempati sebagaimana dapat dilihat
dalam diagram di bawah ini.
Diagram 20. Persepsi Responden terhadap Kamar yang Mereka Tempati

Kondisi Kamar di Rutan Humbang
Hasundutan

Kondisi Kamar di Lapas Rantau
Prapat

2%

n = 55

12%

21%
49%
49%

67%

Kondisi Kamar di Lapas Gorontalo
0%

n = 24

Kondisi Kamar di Lapas
Perempuan Semarang

6%
37%

57%
100%

n = 221

n=7

Diagram tersebut di atas memperlihatkan persepsi responden umumnya di dua lapas yaitu Lapas Rantau Prapat
dan Lapas Perempuan Semarang mengenai kamar mereka adalah biasa saja. Di Rutan Humbang Hasundutan,
anggapan responden terbagi dua yaitu terlalu penuh dan biasa saja. Dan di Lapas Gorontalo, walaupun ratarata kamar berisikan 7 orang, semua responden menyatakan bahwa kamar mereka terlalu penuh.
Perlakuan terhadap Tahanan Perempuan
Tahanan atau seseorang yang sedang menjalani persidangan dibahas khusus dalam Mandela Rules. Tahanan
memiliki hak yang sama dengan narapidana untuk mendapatkan perlakuan yang manusia dan sesuai dengan
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standar hak asasi manusia. Di Indonesia, tahanan dapat ditahan di kantor kepolisian, rutan atau lapas.
Penentuan tempat penahanan ditentukan oleh aparat penegak hukum yang bertanggung jawab atas penahanan
tersangka. Subbab ini akan khusus membahas tempat penahanan di kantor kepolisian karena terdapat
perbedaan besar antara penahanan di kantor kepolisian dengan rutan atau lapas terutama berkaitan dengan
akomodasi.
Waktu penahanan di kantor kepolisian, menurut informan, umumnya mencapai hingga tiga bulan. Selama
mereka ditahan, mereka menghuni sel, yang seharusnya terpisah dengan tahanan laki-laki, di kantor polisi.
Mandela Rules dan UU Pemasyarakatan menyebutkan bahwa tahanan dan narapidana harus dipisahkan
berdasarkan jenis kelamin. 124 Namun, data kuantitatif menunjukkan 9 (sembilan) dari 307 responden
mengatakan pernah ditahan bersama laki-laki. Tempat penahanan tersebut di antaranya adalah Mabes Polri,
Polda Metro Jaya, dan Polsek Medan Kota. Salah satu informan pernah ditahan tiga hari di ruang kecil di
dalam ruangan penyidik bersama laki-laki, lalu setelah itu dipindahkan ke sel perempuan. Selama tiga hari
tersebut ia tidur di sebelah tahanan laki-laki.
Pengalaman informan tidur di lapas berbeda-beda. Dua informan mengatakan tidur beralaskan matras, satu
informan mengatakan ia tidur di atas sofa, sedangkan sisanya tidur beralaskan tikar atau sajadah. Salah satu
informan mengatakan bahkan selimut tidak diperbolehkan di dalam sel tahanan sehingga badannya sakit dan
ia harus ke klinik untuk berobat. Salah satu informan tidur menggunakan bantal bekas tahanan, yang ia sendiri
tidak tahu siapa. Kamar mandi terletak di dalam namun tingginya tidak menutupi seluruh badan, sehingga
biasanya jika tahanan perempuan ingin mandi, mereka harus berjongkok. Satu informan mengatakan kamar
mandinya di luar sehingga jika tahanan ingin buang air kecil atau mandi, mereka harus minta izin terlebih
dahulu pada petugas untuk membukakan pintu kamar mandi.
Salah seorang informan, GH, pernah menempati sel bersama dua orang tahanan perempuan lainnya di sel yang
seharusnya dihuni oleh satu orang saja. Sel tersebut berukuran sekitar 1x2 meter. Mereka harus bergantian
meluruskan kaki karena hanya satu orang saja yang bisa meluruskan kaki. Kamar mandi di sel tersebut juga
sangat kotor dan bau. Jika ada yang sedang buang air besar, baunya akan keluar dan mengganggu tahanan
lainnya. Suatu waktu GH kehilangan nafsu makannya ketika temannya buang air besar di saat ia sedang
makan. Setelah tiga hari ditahan di kantor polisi, GH kemudian dipindahkan ke rutan.
Momen awal penangkapan dan penahanan adalah momen krusial karena menentukan proses hukum
perempuan. Momen tersebut juga identik dengan kondisi yang penuh dengan kebingungan dan trauma bagi
perempuan yang terlibat dalam tindak pidana narkotika. Seharusnya, momen ini digunakan oleh penegak
hukum untuk memulihkan perempuan dari trauma dan menyediakan tempat yang nyaman untuk mereka
tinggal. Hal ini juga sejalan dengan pemenuhan hak-hak tersangka atau terdakwa. Kondisi penahanan yang
buruk sebagaimana dialami oleh responden-responden dalam penelitian ini merupakan pelanggaran hak asasi
manusia. Hal ini mengindikasikan masih panjangnya perjuangan pemenuhan kebutuhan khusus perempuan
mengingat pemenuhan kebutuhan dasar saja pun jauh dari yang seharusnya.
4. Layanan Perawatan Kesehatan
Ada lima isu yang akan dibahas dalam subbab ini yaitu skrining HIV, ketersediaan layanan kesehatan
reproduksi, layanan perawatan ketergantungan narkotika, layanan perawatan kesehatan jiwa, dan layanan
kesehatan untuk korban penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya.
Perserikatan Bangsa Bangsa, 2016, “United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of
Prisoners (the Nelson Mandela Rules), A/RES/70/175, Pasal 11; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995
tentang Pemasyarakatan, Pasal 12 ayat (1) huruf b.
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Skrining HIV
Bangkok Rules merekomendasikan adanya skrining kesehatan ketika perempuan masuk penjara dalam rangka
deteksi dini penyakit yang diderita sehingga pengobatan bisa segera diberikan. Salah satu jenis skrining
kesehatan ini adalah skrining HIV. Pada Pasal 6 Bangkok Rules disebutkan bahwa perempuan yang terlibat
dalam tindak pidana narkotika harus ditawarkan untuk tes HIV sukarela, dengan melalui proses konseling
sebelum dan sesudah tes. Anjuran untuk melakukan tes HIV ini dilatarbelakangi oleh adanya risiko tinggi
penularan HIV yang tinggi diantara perempuan yang terlibat dalam tindak pidana, yang di antaranya adalah
pekerja seks, korban kekerasan seksual, dan orang yang memiliki perilaku seks yang tidak aman. Ditambah
lagi jika penggunaan narkotika dilakukan dengan cara menyuntikkannya ke tubuh, dan dilakukan dengan
jarum yang bergantian dengan orang yang menggunakan narkotika lainnya. Banyak perempuan yang terkena
infeksi menular seksual (IMS) sehingga memperbesar risiko untuk tertular HIV. Selain itu, perempuan dua
kali lebih berisiko tertular HIV jika dibandingkan dengan laki-laki (Atabay, Guidance Document: United
Nations Rules on the Treatment of Women Prisoners and Non-Custodial Measures for Women Offenders (The
Bangkok Rules), 2013:35).
Menurut WHO, tes HIV harus memenuhi lima prinsip atau yang biasa dikenal dengan 5C yaitu persetujuan,
kerahasiaan, konseling, hasil yang tepat dan koneksi. Pada aspek persetujuan, orang yang akan melakukan tes
HIV harus memberikan persetujuannya untuk dites dan mendapatkan konseling (World Health Organization,
2015:10). Untuk mendapatkan persetujuan, petugas kesehatan harus memberikan informasi mengenai
pentingnya melakukan tes HIV, keuntungan serta risiko, termasuk hak untuk menolak tes (Atabay, Guidance
Document: United Nations Rules on the Treatment of Women Prisoners and Non-Custodial Measures for
Women Offenders (The Bangkok Rules), 2013:41). Pada tahun 2012, atas dasar prinsip persetujuan ini, WHO
dan UNAIDS mengeluarkan pernyataan bahwa tes HIV tidak boleh diwajibkan, termasuk untuk kelompok
masyarakat yang dianggap memiliki resiko tertular HIV yang tinggi, salah satunya adalah narapidana (WHO
and UNAIDS, 2012). Prinsip ini diadopsi oleh Kementerian Kesehatan dalam Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 74 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Konseling dan Tes HIV. Pedoman tersebut
menyebutkan secara eksplisit bahwa inisiasi tes oleh petugas layanan kesehatan tidak boleh dikembangkan
menjadi tes secara paksa tanpa menginformasikan kepada pasien terlebih dahulu.
Hasil survey menggunakan kuesioner menunjukkan bahwa responden memahami skrining HIV sebagai
kewajiban yang harus mereka jalani ketika masuk ke dalam rutan atau lapas. Di Rutan Humbang Hasundutan,
banyak responden tidak melakukan tes HIV karena mereka telah menjalani tes HIV sebelum mereka
dipindahkan ke Rutan Humbang Hasundutan. Ketika ditanya apakah tes tersebut bisa ditolak, mayoritas
responden mengatakan tes HIV tidak bisa ditolak dan wajib dilakukan. Hal ini tentunya merupakan
pelanggaran hak atas kesehatan, utamanya hak untuk mengontrol tubuhnya dan tidak menjadi objek tes paksa.
Tes wajib yang tidak disertai dengan informasi yang utuh mengenai HIV akan menimbulkan potensi stigma
dan diskriminasi yang lebih besar terhadap orang dengan HIV.
Ketersediaan Layanan Reproduksi
Skrining kesehatan reproduksi perempuan terpidana merupakan salah satu bentuk skrining yang
direkomendasikan oleh Bangkok Rules. Pemeriksaan kesehatan tersebut di antaranya adalah pemeriksaan
kehamilan atau kehamilan yang baru terjadi, kelahiran, aborsi dan keguguran. 125 Layanan kesehatan
reproduksi adalah bagian dari hak semua orang untuk mendapatkan standar tertinggi yang dapat dicapai atas
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layanan kesehatan fisik dan mental (Atabay, Guidance Document: United Nations Rules on the Treatment of
Women Prisoners and Non-Custodial Measures for Women Offenders (The Bangkok Rules), 2013:36).
Data kuantitatif menunjukkan ketimpangan layanan kesehatan reproduksi yang besar antar lapas. Di Lapas
Gorontalo, misalnya, semua responden mengatakan tidak ada layanan kesehatan reproduksi di lapas. Di Rutan
Humbang Hasundutan, hanya dua responden, dari 55 responden, yang mengatakan terdapat layanan tes
kehamilan di rutan. Di Lapas Rantau Prapat, 42% responden mengatakan di lapasnya terdapat layanan
kesehatan reproduksi yaitu tes IMS, pengobatan IMS, penyuluhan dan tes kehamilan. Sisanya, sebanyak 54%
responden mengatakan tidak ada layanan kesehatan reproduksi, dan 4% lainnya mengatakan tidak tahu apakah
layanan kesehatan reproduksi tersebut ada atau tidak. Sedangkan di Lapas Perempuan Semarang, sebanyak
97% responden mengatakan terdapat layanan kesehatan reproduksi di lapas. Layanan tersebut di antaranya
adalah papsmear, tes IMS, pengobatan IMS, penyuluhan, konseling, dan tes kehamilan.
Diagram 21. Layanan Kesehatan Reproduksi di Lapas Rantau Prapat dan Lapas Semarang
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Data kuantitatif mengenai layanan kesehatan reproduksi menunjukkan bahwa lapas perempuan yang terletak
di Pulau Jawa memiliki lebih banyak jenis layanan kesehatan dibandingkan dengan lapas lainnya, sehingga
narapidana perempuan dapat menikmati layanan kesehatan reproduksi sesuai dengan kebutuhan mereka.
Selain itu, tidak diketahui alasan adanya jawaban yan gberbeda di Lapas Rantau Prapat. Perlu penelusuran
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lebih mendalam mengenai hal ini, khususnya berkenaan dengan informasi yang perempuan terpidana miliki,
siapa saja yang menikmati layanan kesehatan reproduksi, dan lain sebagainya.
Selain itu, peneliti juga mencoba melihat apakah kebutuhan dasar perempuan akan pembalut tersedia secara
gratis. Dari seluruh responden, sebanyak 91% diantaranya mengatakan pembalut tidak tersedia secara gratis.
Responden lainnya menyatakan mereka mendapatkan pembalut gratis dari gereja yang berada di tempatnya
tersebut. Beberapa informan mengatakan bahwa mereka harus membeli pembalut di kantin lapas karena
pengunjung tidak boleh membawa pembalut dengan alasan keamanan. Namun, harga pembalut di dalam lapas
jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan harga di luar lapas. Sayangnya, mereka tidak mempunyai pilihan
lain selain membeli di kantin. Terkadang, pembalut diberikan oleh gereja ataupun organisasi masyarakat sipil
lainnya secara gratis, sebagaimana disampaikan oleh responden.
Menurut Bangkok Rules, pembalut harus tersedia secara gratis. 126 Berdasarkan Standar Pelayanan
Pemasyarakatan, pembalut merupakan salah satu hak narapidana perempuan yang sedang mentruasi. Biaya
untuk memenuhi pembalut dibebankan pada anggaran lapas atau rutan.127 Standar pelayanan ini telah dibuat
sejak tahun 2014. Namun hingga penelitian ini dilakukan, tidak ada satupun dari keempat lapas atau rutan
yang peneliti kunjungi menyediakan pembalut gratis kepada perempuan terpidana.
Layanan Perawatan Ketergantungan Narkotika
Perempuan yang terlibat dalam tindak pidana narkotika adalah populasi terbesar di dalam lapas dan rutan
khusus perempuan. Data kuantitatif menunjukkan sebagian besar adalah pengguna narkotika. Bangkok Rules
menyatakan bahwa lapas harus menyediakan layanan kesehatan untuk pengguna narkotika dengan
memperhatikan kebutuhan khusus perempuan.128 Layanan tersebut harus tersedia dan dapat diakses secara
sukarela oleh perempuan pengguna narkotika dan tidak bersifat wajib (Atabay, Guidance Document: United
Nations Rules on the Treatment of Women Prisoners and Non-Custodial Measures for Women Offenders (The
Bangkok Rules), 2013:54).
Layanan perawatan untuk orang yang mengalami ketergantungan narkotika, merupakan bagian dari upaya
untuk mengurangi dampak buruk narkotika. Ketiadaan layanan ini membuat persoalan penggunaan narkotika
yang dialami seseorang tidak teratasi, sehingga memungkinkan mereka menggunakan narkotika kembali
(Atabay, Handbook on Women and Imprisonment: 2nd Edition, 2014:13).
Data kuantitatif dan kualitatif yang peneliti dapatkan menunjukkan tidak ada layanan perawatan
ketergantungan narkotika di lapas yang mereka tempati ketika pengumpulan data. Dua informan mengatakan
mereka terkadang masih ingin menggunakan narkotika namun mereka mencoba mengalihkan perhatian pada
hal yang lain. Informan GH, misalnya, akan mengalihkan perhatian dengan mencuci baju dan menelepon
keluarganya jika keinginan untuk kembali menggunakan narkotika muncul.
Beberapa lapas di Indonesia memberikan layanan perawatan ketergantungan narkotika dalam bentuk Program
Terapi Rumatan Metadon (PTRM). Sejak tahun 2007, Kementerian Hukum dan HAM telah menyediakan
PTRM di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Berdasarkan laporan terakhir Kementerian
Perserikatan Bangsa Bangsa, 2011, “United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and
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Kesehatan pada triwulan I tahun 2017 mengenai perkembangan HIV-AIDS dan penyakit infeksi menular
seksual (PIMS), hanya sepuluh lapas dan rutan di Indonesia yang memiliki layanan PTRM. Dari sepuluh lapas
dan rutan, hanya satu rutan khusus perempuan yang memiliki layanan PTRM yaitu Rutan Pondok Bambu.
Walaupun jumlah perempuang yang menggunakan narkotika suntik lebih kecil jika dibandingkan dengan lakilaki, jumlah peserta aktif PTRM di lapas/rutan terbanyak adalah di Rutan Pondok Bambu (Direktorat Jenderal
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan RI, 2017:374-377).
Dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa layanan perawatan ketergantungan narkotika di lapas atau rutan,
terutama perempuan, masih sangat minim. Pun ada, pelayanan tersebut hanya dapat menjawab persoalan
ketergantungan heroin, dan bukan jenis narkotika lainnya. Hal ini tidak menjawab persoalan ketergantungan
narkotika jenis lain, apalagi mengingat tren penggunaan narkotika saat ini sudah beralih dari heroin ke zat-zat
psikoaktif.
Layanan Perawatan Kesehatan Jiwa
Menurut berbagai penelitian di seluruh dunia, narapidana perempuan akan lebih mudah mengalami
permasalahan kesehatan jiwa jika dibandingkan dengan narapidana laki-laki. Hal ini erat kaitannya dengan
latar belakang perempuan yang rentan menjadi korban kekerasan domestik, dan kekerasan fisik dan seksual
(Atabay, Handbook on Women and Imprisonment: 2nd Edition, 2014:9-10). Perempuan lebih berisiko untuk
menyakiti diri sendiri atau melakukan bunuh diri karena depresi, pengalaman kekerasan, atau penggunaan
narkotika. Risiko ini semakin besar muncul ketika perempuan menjadi narapidana. Pemenjaraan dapat
berdampak buruk pada kondisi psikologis perempuan karena mereka harus berpisah dengan keluarga dan anak
(Atabay, Guidance Document: United Nations Rules on the Treatment of Women Prisoners and NonCustodial Measures for Women Offenders (The Bangkok Rules), 2013:35-36).
Bangkok Rules menyatakan bahwa layanan kesehatan jiwa yang komprehensif harus tersedia di lapas
termasuk program rehabilitasi. Staf lapas atau rutan juga dianjurkan untuk lebih sensitif jika melihat
perempuan yang terlibat tindak pidana yang sedang dalam kondisi kejiwaan yang buruk agar dapat segera
memberikan pertolongan.129 Selain itu, penting untuk memahami bahwa orang dengan gangguan kejiwaan
berat yang melakukan tindak pidana seharusnya ditempatkan dalam institusi kesehatan guna menangani
permasalahan kesehatan jiwa, dan bukan di lapas atau rutan. 130 Pada isu ini, peneliti mencoba melihat
pengetahuan responden terhadap layanan kesehatan jiwa yang mungkin ada di lapas atau rutan, serta
mengidentifikasi keinginan mereka mengakses layanan perawatan kesehatan jiwa tersebut. Dari keempat
lokasi penelitian, hanya Lapas Perempuan Semarang yang memiliki layanan psikologis. Secara keseluruhan,
sebanyak 64,5% responden mengatakan bahwa di lapas atau rutan yang mereka tempati tidak tersedia layanan
psikologis, 21,8% responden mengatakan di lapas atau rutan yang mereka tempati terdapat layanan psikologis
sedangkan 12,4% lainnya mengatakan tidak tahu.131
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Diagram 22. Ketersediaan Layanan Psikologis di Lapas atau Rutan yang Sedang Ditempati
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layanan psikologis tersedia di lapas, sebanyak 50,7% responden mengatakan tidak, dan 17,2% mengatakan
tidak tahu. Dari 67 responden yang mengetahui adanya layanan kesehatan jiwa, hanya 20 orang atau 9,0%
perempuan yang terlibat dalam tindak pidana narkotika yang mengaku pernah mengakses layanan tersebut.
Data ini harus digunakan secara hati-hati karena masih tingginya stigma dan diskriminasi terhadap isu
kesehatan jiwa sehingga mungkin saja menghalangi responden untuk membuka diri mengenai hal ini.
Responden yang memilih untuk mengakses layanan psikologis mengakui mereka merasa butuh curhat, depresi
dan memiliki keinginan untuk tidak stres. Responden lainnya mengaku mengakses layanan psikologis karena
diperintahkan oleh lapas, dipanggil oleh lapas, atau disangka depresi sehingga diperintahkan untuk menjalani
konsultasi. Responden yang tidak mengakses layanan psikologis kebanyakan merasa tidak butuh dengan
layanan tersebut. Kebanyakan dari mereka merasa dirinya baik-baik saja, atau karena tidak disuruh oleh lapas.
Ada satu responden yang mengatakan bahwa ia tidak mengakses layanan karena ia tidak gila. Selain itu,
adanya perbedaan pengetahuan akan ada atau tidaknya suatu layanan di lapas mengindikasikan adanya
penyebaran informasi yang tidak merata di dalam lapas atau rutan.
Berdasarkan wawancara dengan informan, peneliti beberapa kali mendengar cerita informan yang pernah
memiliki keinginan untuk bunuh diri. Informan AH, misalnya, ketika ia baru tertangkap, berkali-kali
mengatakan pada temannya bahwa ia sudah tidak kuat lagi dan ingin bunuh diri. Temannya melarangnya
dengan mengatakan bahwa pelaku sebenarnya dalam kasusnya pasti akan tertangkap sehingga sia-sia jika ia
bunuh diri. Belakangan AH menyadari bahwa teman-temannya bohong kepadanya untuk mencegahnya bunuh
diri. Sebelum peneliti melakukan wawancara dengan AH, AH terlihat sedang menangis kepada seseorang dari
gereja. AH mengatakan ia menangis karena ia ingin rasa bencinya terhadap kondisi hidupnya berkurang.
“..sekarang Tuhan Yesus aku.. jadi kalau kebencian aku kurang, aku sudah bebaskan diri sendiri,
aku tidak mau nyalahin siapa-siapa lagi walaupun nasib aku tidak adil ya. Aku belum menikah,
belum punya anak. Aku lagi jadi orang... maksudnya aku rajin kerja, keras kerja untuk family aku,
aku mau mama aku kehidupan bahagia, aku ada nanti ke Australia, sekolahnya lebih mahal..eeh...
lebih bagus lagi, iya kan. Jadi aku cari uang, ternyata aku masuk penjara, habis uangku semua,
habis kehidupan aku hancur, jadi aku benci, mau bunuh diri, tiap pagi..” (Wawancara dengan
AH, tanggal 4 April 2018)
AH mengatakan ia tidak pernah ke psikolog. Jika ia stres, ia akan teriak, memukul temannya, atau berdoa.
Hal-hal tersebut membuatnya lebih lega. Cerita AH hanya lah satu cerita mengenai kondisi kejiwaan
perempuan yang terlibat dalam tindak pidana narkotika. Hal ini, lagi-lagi, menunjukkan bahwa layanan
perawatan kesehatan jiwa sangat dibutuhkan di dalam penjara.
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Layanan Perawatan untuk Korban Penyiksaan atau Perlakuan Buruk Lainnya
Temuan penelitian menunjukkan banyak perempuan yang pernah mendapatkan penyiksaan ketika menjalani
proses hukum. Pembahasan ini dapat dilihat pada subbab Penyiksaan dan Perlakuan Buruk Lainnya pada bab
sebelumnya. Layanan kesehatan untuk korban adalah esensial. Korban penyiksaan akan mengalami trauma
mendalam, terlebih jika mereka tidak pernah mendapatkan pendampingan psikologis. Korban penyiksaan
seksual juga berisiko terpapar infeksi menular seksual dan harus mendapatkan layanan kesehatan (Atabay,
Guidance Document: United Nations Rules on the Treatment of Women Prisoners and Non-Custodial
Measures for Women Offenders (The Bangkok Rules), 2013:39).
Dari 78 orang responden yang pernah mendapatkan penyiksaan, 6 orang di antaranya mengatakan pernah
mendapat perawatan kesehatan untuk mengobati luka-lukanya, sedangkan responden lainnya mengatakan
tidak pernah mendapatkan pemulihan, baik secara fisik maupun psikologis. Peneliti juga tidak menemukan
peraturan yang memberikan hak pemulihan kepada korban penyiksaan. Hal ini memberikan kesan seolah-olah
negara tidak memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan tersebut. Padahal, jika dilihat dari aspek
pemenuhan hak atas kesehatan, negara tetap memiliki tanggung jawab untuk memastikan aksesibilitas layanan
kesehatan bagi semua orang, termasuk bagi narapidana, korban penyiksaan, apalagi narapidana yang menjadi
korban penyiksaan.
5. Kontak dengan Keluarga
Banyak perempuan harus ditempatkan jauh dari keluarga karena jumlah penjara khusus perempuan yang
sedikit (Atabay, Guidance Document: United Nations Rules on the Treatment of Women Prisoners and NonCustodial Measures for Women Offenders (The Bangkok Rules), 2013). Hal ini terkonfirmasi dari hasil
temuan penelitian yang menunjukkan bahwa banyak perempuan terpidana narkotika yang ditempatkan di
lapas yang jauh dari rumah mereka. Dampaknya, intensitas kunjungan keluarga jauh berkurang. Bangkok
Rules menyebutkan bahwa narapidana perempuan harus dapat tetap berhubungan dengan keluarga dan anak
mereka selama mereka menjalani hukuman. Negara juga harus mengambil langkah untuk meminimalisir
dampak buruk penempatan perempuan yang terlibat dalam tindak pidana jauh dari keluarga. 132 Komunikasi
dengan keluarga dapat berupa korespondensi, baik melalui tulisan atau menggunakan sarana telekomunikasi,
dan menerima kunjungan.133 Kunjungan keluarga telah peneliti bahas pada subbab sebelumnya. Subbab ini
akan membahas bentuk kontak lainnya yang bisa responden akses dari dalam lapas atau rutan dalam rangka
berkomunikasi dengan keluarga dan anak.
Dari sepuluh informan, sembilan informan ditempatkan di lapas yang jauh dari tempat tinggal keluarga
mereka. Semua informan mengatakan mereka menggunakan fasilitas di dalam lapas, yaitu telepon umum,
untuk menghubungi keluarga. Telepon umum tersebut bisa digunakan setiap hari, kecuali hari Minggu, oleh
semua perempuan yang terlibat dalam tindak pidana di Lapas Perempuan Semarang. Telepon umum dibuka
pada siang hingga sore hari. Untuk menelepon, WBP harus mengantri. Jika antrian sedang ramai, waktu
telepon dibatasi.
Salah satu informan, S, mengatakan ia menelepon kakaknya hampir setiap hari. Ia tidak mau terlalu sering
berkomunikasi dengan anaknya karena takut sedih. Informan S menggunakan telepon lokal yang lebih sepi
antriannya karena telepon lokal biayanya cukup mahal jika menelepon ke telepon genggam. Informan S
mengatakan untuk menelepon selama sepuluh menit, ia menghabiskan uang sebesar Rp 150.000 (seratus lima
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puluh ribu rupiah). Serupa dengan S, AS juga setiap hari menggunakan telepon umum dan harus mengeluarkan
biaya sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) untuk menelepon selama sepuluh menit. Biasanya ia menelepon
suaminya yang memang tinggal di Semarang. Sedangkan GH menelepon anaknya setiap Sabtu karena di hari
lainnya anaknya bersekolah sehingga tidak memungkinkan untuk dihubungi. Fasilitas ini juga digunakan oleh
warga negara asing di lapas untuk menghubungi keluarga mereka, yang tentunya membutuhkan biaya yang
lebih besar mengingat mereka akan melakukan telepon internasional.
Informan yang pernah tinggal di salah satu rutan lainnya mengatakan mereka bisa menggunakan telepon
genggam di dalam rutan tersebut. Telepon genggam tersebut mereka selundupkan atau beli dari petugas lapas.
Kondisi tersebut lebih mereka sukai karena mereka bisa menghubungi keluarga kapan saja tanpa perlu
mengantri. Jika sedang ada razia di rutan tersebut, dan tahanan atau narapidana ketahuan memiliki telepon
genggam, telepon genggam tersebut akan diambil, lalu dijual lagi oleh petugas. Sedangkan di Lapas
Perempuan Semarang, semua informan mengatakan lapas bersih dari telepon genggam ilegal. Tidak ada
narapidana yang menyimpan telepon genggam.
Selain telepon, surat juga bisa digunakan oleh perempuan yang terlibat dalam tindak pidana narkotika untuk
berkomunikasi dengan keluarga. Informan GH, misalnya, pernah mendapat surat dari anaknya yang
menanyakan kapan ibunya pulang. Anak GH iri melihat teman-temannya diantar ke sekolah oleh ibu mereka.
GH mengaku tidak membalas surat anaknya tersebut.
Peneliti tidak menemukan peraturan lebih lanjut mengenai mekanisme berkomunikasi yang dapat narapidana
akses. Di dalam UU Pemasyarakatan hanya diatur mengenai hak narapidana untuk mendapat kunjungan
keluarga, namun tidak menyebutkan bentuk komunikasi lainnya.134 Pengadaan telepon umum untuk pertama
kali dilakukan di Lapas Cipinang pada awal tahun 2008. Pengadaan telepon umum tersebut dimaksudkan
untuk mengurangi penggunaan telepon genggam di lapas, tanpa harus mengurangi hak narapidana untuk dapat
dengan mudah berkomunikasi dengan keluarga mereka (Suryanto, 2008). Kepemilikan telepon genggam
merupakan salah satu pelanggaran yang dapat dijatuhi dengan hukuman disiplin tingkat berat. 135 Hukuman
disiplin tingkat berat terdiri dari dua jenis yaitu, pertama, penempatan narapidana di sel isolasi selama enam
hari. Kedua, penghilangan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang
bebas, dan pembebasan bersyarat serta dicatat dalam register F.136
Dapat disimpulkan bahwa akses komunikasi dengan keluarga merupakan aspek penting untuk menjaga
hubungan dengan keluarga. Apalagi jika dihadapkan pada situasi dimana perempuanyang terlibat dalam tindak
pidana narkotika sering kali ditempatkan jauh dari keluarga dan rumah mereka. Komunikasi menjadi penting
untuk menjaga kondisi kejiwaan perempuan yang terlibat dalam tindak pidana narkotika yang mayoritas
memiliki anak dan tanggungan. Sayangnya, responden tetap menemui halangan untuk berkomunikasi dengan
keluarga, yaitu halangna biaya dan waktu yang terbatas. Waktu telepon seharusnya dapat diatur lebih fleksibel
sesuai dengan kebutuhan individu serta biaya telepon juga harus gratis atau setidak-tidaknya terjangkau secara
ekonomi. Pengadaan telepon umum merupakan hanya merupakan salah satu metode. Lapas atau rutan dapat
menggunakan metode lain agar narapidana bisa berkomunikasi dengan keluarga, termasuk menghilangkan
hambatan akses bagi mereka untuk mengakses fasilitas komunikasi dari lapas tersebut.
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6. Rehabilitasi untuk Perempuan Terpidana
Menurut SMR, tujuan dari pemenjaraan atau bentuk pemidanaan lainnya adalah untuk melindungi masyarakat
dari kejahatan. 137 Sebelum menyelesaikan masa pidananya, negara harus mengambil langkah-langkah yang
diperlukan untuk memastikan narapidana dapat hidup kembali ke masyarakat. 138 Institusi penjara harus
meminimalisir perbedaan antara hidup di penjara dengan hidup di luar penjara untuk menghormati
martabatnya sebagai manusia. 139 Program rehabilitasi untuk setiap narapidana juga sebaiknya disesuaikan
dengan kebutuhan individu (individualization of treatment) dengan melakukan asesmen kebutuhan spesifik
gender. 140 Konsep rehabilitasi yang dibahas dalam subbab ini adalah rehabilitasi agar narapidana dapat
menjalankan kembali fungsi sosialnya di masyarakat.
Asesmen yang sensitif gender di antaranya harus memperhatikan latar belakang perempuan, termasuk
kekerasan yang pernah mereka alami, riwayat kondisi kejiwaan dan penyalahgunaan narkotika, dan juga
tanggung jawab sebagai orang tua. Informasi ini digunakan untuk menentukan metode rehabilitasi yang sesuai
dengan kebutuhan setiap perempuan yang terlibat dalam tindak pidana.141 Hal ini berarti penyediaan beragam
aktivitas-aktivitas, baik yang dianggap sesuai dengan stereotip gender seperti menjahit dan memasak, maupun
aktivitas-aktivitas lainnya (Atabay, Guidance Document: United Nations Rules on the Treatment of Women
Prisoners and Non-Custodial Measures for Women Offenders (Bangkok Rules), 2013:80). Program
rehabilitasi untuk narapidana dapat diselenggarakan dalam berbagai bentuk, termasuk pendampingan agama,
pendidikan, pelatihan vokasional, pekerjaan sosial, konseling kerja, olahraga, rekreasi, dan lain sebagainya.142
Dukungan psikososial harus diberikan kepada perempuan yang terlibat dalam tindak pidana yang juga
merupakan korban kekerasan untuk membantu mereka pulih.143 Perlu untuk ditekankan disini bahwa program
rehabilitasi bukanlah bentuk penghukuman bagi narapidana.
Dalam UU Pemasyarakatan diatur bahwa narapidana berhak untuk mendapatkan bimbingan keagamaan,
olahraga, pendidikan dan pengajaran, serta mendapat upah dan premi dari kerja yang dilakukan. 144 Namun,
tidak ada ketentuan yang membahas rehabilitasi bagi perempuan yang terlibat dalam tindak pidana dengan
mempertimbangkan kebutuhan khusus perempuan terpidana. Data mengenai program rehabilitasi diperoleh
dengan meminta responden mengisi kegiatan apa saja yang pernah mereka ikuti di lapas/rutan yang mereka
tempati. Di Rutan Humbang Hasundutan dan Lapas Rantau Prapat, mayoritas responden hanya mengikuti
kegiatan keagamaan dan senam. Hanya empat responden di Rutan Humbang Hasundutan yang pernah
mengikuti pelatihan keterampilan kerja, dan hanya 24,2% responden di Lapas Rantau Prapat yang mengatakan
mereka mengikuti pelatihan keterampilan kerja pembuatan tas.
Responden di Lapas Gorontalo memiliki beberapa jenis pilihan kegiatan. Mereka mengikuti pelatihan kerja,
kegiatan keagamaan dan kegiatan lainnya yaitu menari, menyanyi dan mengikuti penyuluhan HIV dan
narkotika. Sedangkan di Lapas Perempuan Semarang, selain dari kegiatan-kegiatan yang telah disebutkan
Perserikatan Bangsa Bangsa, 2016, “United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of
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sebelumnya, responden juga mendapatkan pendidikan non-formal (kejar paket A, paket B, dan paket C),
kelompok dukungan, pramuka, band, marching band, menari, membatik dan lain sebagainya. Secara
keseluruhan, data mengenai kegiatan di lapas dapat dilihat pada diagram di bawah ini:145
Diagram 23. Aktivitas yang Diikuti oleh Responden di Lapas dan Rutan

Ragam Aktivitas di Lapas/Rutan yang
Diikuti oleh Responden
8%
Keterampilan Kerja

1%

Pendidikan Non-Formal

17%

28%

2%

Keagamaan
Kelompok Dukungan

7%
37%

Olahraga
Tidak Ada
Lainnya

Data yang peneliti kumpulkan mengenai program rehabilitasi di lapas terbatas hanya pada identifikasi kegiatan
yang diikuti oleh responden. Hasilnya, peneliti menemukan ketimpangan fasilitas dan program rehabilitasi
yang besar antar lapas, terutama pada lapas yang jauh dari kota besar. Besarnya ketimpangan sarana dan
prasarana antara lapas di daerah dan di kota memperlihatkan minimnya perhatian pemerintah terhadap daerah.
Persoalan ini harusnya dapat diselesaikan secara internal oleh Kementerian Hukum dan HAM agar hak
narapidana atas rehabilitasi tidak terabaikan, serta tujuan rehabilitasi tersebut dapat tetap tercapai.
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan
Pemasyarakatan disebutkan bahwa lapas berkewajiban melaksanaan pembinaan dan pembimbingan bagi
narapidana. Kepala Lapas berkewajiban untuk mengadakan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian atas
kegiatan program pembinaan. Tujuan pembinaan adalah agar narapidana dapat berintegrasi kembali ke
masyarakat. Terdapat tiga tahap pembinaan untuk narapidana yaitu pembinaan awal, lanjutan dan akhir.
Pengalihan pembinaan dari satu tahap ke tahap lain ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan
(TPP) berdasarkan data dari Pembina Pemasyarakatan, Pengaman Pemasyarakatan, dan Wali Narapidana.
Ditjen Pemasyarakatakan juga telah menentukan alur bagi narapidana agar dapat mengikuti berbagai aktivitas
di lapas melalui Standar Pelayanan Pemasyarakatan. Namun, dalam penelitian ini peneliti tidak menganalisis
secara mendalam implementasi dari peraturan tersebut. Keberadaan aturan detil mengenai program pembinaan
merupakan salah satu keberhasilan Ditjen Pemasyarakatan. Namun, tidak adanya ketentuan yang
mengakomodir kebutuhan khusus untuk narapidana perempuan menunjukkan pemerintah masih tidak sensitif
gender dan abai terhadap kebutuhan mereka.

145

Total data adalah 666.
82 | YANG TERABAIKAN: POTRET SITUASI PEREMPUAN YANG DIPENJARA AKIBAT TINDAK PIDANA NARKOTIKA

5
DAMPAK SOSIAL DAN
EKONOMI PEMENJARAAN
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Salah satu alasan lahirnya penjara ialah sebagai jawaban atas permintaan masyarakat yang ingin diamankan
dari mereka yang telah menimbulkan bahaya atau telah melakukan tindakan yang mengancam (University of
Glasgow, 2015). Proses penjara acap kali tidak manusiawi dan cenderung dijadikan sebagai ajang pembalasan.
Namun, dewasa ini banyak wacana muncul mengenai pembaharuan pemenjaraan, di mana penjara seharusnya
berjalan lebih manusiawi, tidak merampas hak-hak serta kemerdekaan narapidana (Novita, 2012). Sahardjo
dalam Ismail Rumadan menyebutkan beberapa prinsip pembaharuan pembinaan narapidana, di antaranya
adalah narapidana di penjara hanya dijatuhkan pidana hilang kemerdekaan, penjatuhan pidana bukanlah balas
dendam pemerintah, serta anjuran untuk tidak melabel penjahat pada diri mereka (Rumadan, 2013). Semua
ini dilakukan untuk mencapai tujuan baru, yakni pemenjaraan yang dilakukan lembaga pemasyarakatan
berfungsi untuk menyiapkan warga binaan untuk kembali berintegrasi di masyarakat.146 Terlepas perjalanan
tujuan penjara itu sendiri yang menuju ke arah yang lebih manusiawi, penjara tetap merupakan formulasi dari
penghukuman yang bentuknya bukan hanya sekedar pembatasan kemerdekaan narapidana tetapi juga
deprivasi hak asasi manusia (Rumadan, 2013). Skyes dalam Cipto Edy, menyebutkan deprivasi di penjara
dapat berupa kehilangan kebebasan memiliki barang atau layanan, kebebasan menjalin relasi, kebebasan
menentukan kehendak, dan sebagainya (Edy, 2009).
Dalam konteks tindak pidana narkotika, semangat penghukuman yang tinggi dari pemerintah mengorbankan
perempuan sebagai kelompok rentan (Komnas Perempuan, 2017). Perempun yang terlibat dalam tindak
pidana narkotika harus menanggung deprivasi hak untuk waktu yang cukup panjang mengingat tingginya lama
pidana yang harus mereka jalani. Mereka menanggung dampak ekonomi, sosial, dan psikosial akibat
pemenjaraan. Perempuan yang terlibat dalam tindak pidana narkotika dijadikan objek korupsi yang sistematis
(Komnas Perempuan, 2017). Mereka juga harus membayar biaya tambahan selama dipenjara, mengalami
perubahan relasi dengan orang terdekat, termasuk keluarga dan anak, sebagaimana telah dibahas dalam babbab sebelumnya. Selain itu, perempuan terpidana narkotika jug harus menanggung stigma yang muncul dari
diri sendiri dan masyarakat karena dianggap gagal menjadi ujung tombak keluarga dan malah melakukan
tindakan ‘mengancam generasi bangsa’ (BNN Lampung, 2016).
A. Dampak Ekonomi
Hidup di penjara tidak lah gratis. Narapidana harus mengeluarkan uang pribadi atau mencari kegiatan yang
bisa menghasilkan uang untuk bisa bertahan hidup di lapas. Temuan penelitian memperlihatkan perempuan
yang terlibat dalam tindak pidana narkotika mengeluarkan biaya yang tidak sedikit selama mereka berada di
lapas. Data ini peneliti peroleh melalui proses wawancara.
1. Biaya Kebutuhan Sehari-hari
Biaya kebutuhan reguler yang harus dipenuhi sendiri oleh narapidana perempuan adalah pembalut dan
perlengkapan mandi. Informan membeli kedua hal tersebut di koperasi lapas. Harga barang-barang tersebut,
menurut informan, lebih mahal dua hingga tiga kali lipat jika dibandingkan dengan harga di luar lapas. Salah
satu informan mengatakan rautan alis, pencukur bulu ketiak dan penjepit kuku miliknya selalu diambil lapas
ketika sidak padahal barang-barang tersebut dijual di koperasi. Ia memperlihatkan kepada peneliti pencukur
bulu ketiak yang selalu ia bawa karena ia tidak mau membeli lagi jika diambil staf lapas. Ia juga merasa kesal
karena lapas mewajibkan setiap orang untuk berpenampilan bersih, termasuk kuku, tetapi justru melarang
kepemilikan alat-alat yang dapat digunakan untuk menunjang penampilan bersih tersebut. Pelarangan yang,
peneliti asumsikan, didasarkan pada jenis barang-barang yang dapat digolongkan sebagai senjata.
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Biaya lainnya adalah makanan dan jajanan. Informan mengatakan mereka terkadang bosan dengan makanan
yang lapas berikan sehingga membeli makanan dan jajan di kantin. Konsekuensinya, mereka harus merogoh
kocek yang cukup dalam karena harganya yang mahal. Sepotong ayam bisa dijual dengan harga Rp 25.000
(dua puluh lima ribu rupiah). Salah satu informan, yang memang menyadari keluarganya tidak bisa
memberikan uang banyak, lebih memilih untuk menahan diri dari terlalu sering berbelanja di kantin. Beberapa
informan yang pernah ditahan di lapas atau rutan lain juga membandingkan harga makanan yang berbedabeda dari beberapa lapas atau rutan yang pernah ia tempati. Semua transaksi di atas informan lakukan dengan
menggunakan kartu elektronik. Jika ditotal, dalam sebulan, informan dapat mengeluarkan biaya sebesar Rp.
1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).
2. Cara Memenuhi Kebutuhan di Lapas
Semua informan mengatakan uang untuk memenuhi kebutuhan di lapas mereka dapatkan dari keluarga karena
mereka tidak bisa menghasilkan uang di lapas. Beberapa informan yang pernah tinggal di rutan lain
menceritakan bahwa di rutan tersebut ia dapat mencari pekerjaan di dalam rutan, bahkan sampai bisa
mengirimkan sebagian penghasilannya ke rumah.
Informan AH, misalnya, memiliki keterampilan membuat tas dari mote. Rutan tempat ia sebelumnya ditahan
menyediakan bahan-bahan untuk membuat tas yang bisa dibeli oleh narapidana perempuan. Dari berjualan
tas, AH bisa mendapatkan keuntungan hingga Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) per bulan. Tidak jauh berbeda,
GH juga membuka usaha di rutan sebelumnya ia ditahan. Ia meminta ayahnya untuk membelikan krim wajah
di luar penjara untuk kemudian ia jual di dalam rutan dengan harga dua kali lipat. Keuntungan dari penjualan
tersebut GH dan AH gunakan untuk membiayai kebutuhan di lapas atau rutan.
Menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga
Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara (Permenhukham 6//2013), narapidana tidak boleh melakukan
aktifitas jual beli dan utang piutang. Pelanggaran tersebut merupakan salah satu bentuk pelanggaran yang
dapat dijatuhi dengan hukuman disiplin tingkat sedang. Namun, jual beli sebagaimana diatur tidak dijelaskan
lebih lanjut di dalam peraturan. Hal ini menimbulkan kebingungan apakah, misalnya, transaksi yang dilakukan
di koperasi juga termasuk dalam kategori jual beli yang dilarang. Selain itu, dari keterangan informan di atas,
terdapat perbedaan peraturan dari satu lapas atau rutan dengan lapas atau rutan lainnya. Kebijakan lapas untuk
tidak memperbolehkan narapidana melakukan jual beli membuat narapidana bergantung sepenuhnya pada
keluarga, padahal banyak di antara mereka yang justru merupakan tulang punggung keluarga.
B. Dampak Hubungan dengan Keluarga
Dalam penelitian ini peneliti menemukan beberapa interaksi sosial yang berubah antara keluarga dengan
perempuan yang terlibat dalam tindak pidana narkotika. Perubahan interaksi sosial berkaitan dengan sikap
yang ditunjukkan, baik yang dilakukan oleh perempuan yang terlibat dalam tindak pidana narkotika maupun
oleh keluarga, akibat keterlibatannya dalam tindak pidana narkotika dan statusnya sebagai narapidana.
Adapun perubahan pola hubungannya dalam interaksi sosial, di antaranya:
1. Bohong tentang Status sebagai Narapidana atau Vonis Hukuman
Peneliti menemukan dua informan memilih untuk berbohong mengenai status mereka sebagai orang yang
dipidana dalam tindak pidana narkotika maupun mengenai vonis hukuman yang mereka tanggung. Kedua hal
ini mereka sembunyikan dari keluarga inti dan keluarga besar guna melindungi orang terdekatnya dari rasa
malu. Informan NJ misalnya, meminta anak-anaknya berbohong kepada kerabat dan anggota keluarganya
yang lain mengenai status NJ sebagai orang yang dipidana dalam tindak pidana narkotika. Anak NJ juga
menyembunyikan status ibunya di depan teman-temannya. Serupa dengan NJ, informan OM juga berbohong
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kepada ibunya mengenai vonis yang dijatuhkan oleh hakim terhadapnya. Dari 12 tahun vonis penjara, OM
mengatakan kepada ibunya bahwa ia hanya divonis enam tahun, setengah dari vonis hakim.
2. Melarang Keluarga Berkunjung
Sikap lain yang dilakukan perempuan yang terlibat dalam tindak pidana narkotika terhadap keluarganya
adalah pelarangan untuk berkunjung ke lapas. Peneliti menemukan perilaku ini pada dua informan. Kedua
informan memiliki dua alasan yang berbeda mengenai mengapa mereka melarang keluarganya berkunjung.
Informan pertama takut keluarga atau orang tuanya khawatir melihat kondisi mereka di dalam lapas.
Sedangkan informan kedua ingin menghindari nasihat atau ceramah yang diberikan kepadanya saat keluarga
mereka mengunjungi mereka di lapas.
“Saya larang, sudah telepon saja, nggak usah ribet. Karena semakin mereka tahu kondisi kita di
dalam, semakin mereka kepikiran. Jadi, saya kalau telepon, saya happy saja. Jadi mereka nggak
kepikiran.” (Wawancara dengan AL, tanggal 5 April 2018)
3. Perpecahan dalam Keluarga
Berbeda dengan kedua sikap sebelumnya, sikap ketiga ini justru dilakukan oleh pihak keluarga. Ada tiga
informan yang mengaku terjadi perpecahan dalam keluarganya, dimana orang tua atau anak-anak mereka
marah kepada suami informan yang dituduh sebagai dalang dibalik keterlibatan mereka dalam tindak pidana
narkotika. Keluarga informan tidak percaya bahwa informan melakukan tindak pidana narkotika atas
kehedaknya sendiri. Selama ini, laki-laki memang seakan ‘lebih diizinkan’ bersinggungan dengan narkotika
(Hamilton & Eastwood, 2017). Segala aktivitas yang berkaitan dengan narkotika dan dilakukan oleh
perempuan dianggap masyarakat sebagai sebuah penyimpangan peran perempuan sebagai ibu dan pemberi
kasih sayang di keluarga (Sherman, Kamarulzaman, & Spital, 2007). Sehingga, muncul kesalahan berpikir
yang menganggap perempuan tidak mungkin melakukan tindak pidana narkotika tanpa keterlibatan laki-laki
atau pasangan intim.
“Anak saya benci sih sama suami saya…Kan anak saya pikirnya saya diajarin (suami saya)”
(Wawancara dengan IS, tanggal 6 April 2018)
4. Keluarga Memutus Komunikasi
Perubahan interaksi sosial yang terakhir ialah kengganan orang tua untuk berkomunikasi dengan informan
akibat keterlibatan mereka dalam tindak pidana narkotika. Berdasarkan keterangan informan, orang tua
informan tidak kuat menahan rasa sedih saat berkomunikasi dengan informan sehingga memilih untuk
memutus komunikasi. Alasan lain orang tua enggan berkomunikasi dengan perempuan yang terlibat dalam
tindak pidana narkotika ialah rasa kecewa yang mendalam atas kejadian yang menimpa anaknya. Ibu AH
misalnya, baru mau kembali berkomunikasi dengan AH beberapa tahun belakangan, setelah selama bertahuntahun sebelumnya memutus komunikasi. Ibu AH bahkan sempat mengalami stroke ketika tahu AH ditangkap
atas tindak pidana narkotika.
“Saat masih ditahanan di Polda, kalau punya handphone percuma juga, hpnya mama mati. Dia
nggak mau maafkan aku, dia nggak percaya aku, maksudnya aku benar-benar masuk penjara ya
karena narkoba, dia tidak mau terima, dia shok.” (Wawancara dengan AH, tanggal 4 April 2018)
Putusnya hubungan dengan keluarga juga dialami oleh informan IT. Informan IT mengatakan kakak laki-laki
tertuanya, yang juga seorang polisi, datang ke sel tahanan IT untuk menendang dan memukul IT. Ia marah
karena IT terlibat tindak pidana narkotika. Sejak saat itu, kakak IT tidak pernah menghubungi IT.
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5.

Meninggalkan Tanggungan Lain di Luar Anak
Diagram 24. Responden yang Memiliki Anggota Keluarga Selain Anak yang Bergantung Kepada Mereka
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Hal yang paling pertama berubah saat perempuan harus menjalankan pidana ialah mereka harus meninggalkan
keluarga serta anggota keluarga lain yang selama ini bergantung kepada mereka. Dalam data kuantitatif,
sebanyak 40% dari 307 responden menjadi pengasuh anggota keluarga lain selain anak mereka. Anggota
keluarga yang bergantung pada umumnya adalah orang tua, adik, mertua, atau paman. Ketika peneliti tanyakan
mengenai kondisi anggota keluarganya tersebut setelah responden menjalani pidana penjara, mayoritas dari
mereka menjawab anggota keluarganya tersebut menjadi tidak terurus, kaget, marah, atau terbebani karena
justru harus mengurus anak yang mereka titipkan.
C. Dampak Hubungan dengan Anak
Laporan statistik dari Departemen Hukum Amerika Serikat menyebutkan 70% perempuan ditahan di penjara
lokal, dan 65% perempuan di penjara negara memiliki anak yang berusia di bawah 18 tahun (Greenfeld &
Snell, 2010). Karena perempuan memiliki peran sosial sebagai pengasuh utama bagi anak-anaknya, maka
dampak pemenjaraan bisa menjadi sangat ekstrim bagi perempuan yang terlibat dalam tindak pidana narkotika
(The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, 2015). Tingginya lama pidana bagi
perempuan yang terlibat dalam tindak pidana narkotika membuat mereka harus meninggalkan anaknya untuk
waktu yang lama juga. Hal ini tentunya berdampak pada kesejahteraan anak.
Dalam pernyataannya di United Nations General Assembly Special Session on Drugs (UNGASS), UN
Development Program menekankan bahwa tingginya tingkat pemenjaraan terhadap perempuan untuk tindak
pidana narkotika dan dampaknya kepada keluarga serta anak mereka berakibat pada masalah pembangunan
manusia (Malinowska, The Impact of Drug Policy on Women, 2015). Dalam konstruksi sosial yang
hereteronormatif, ketiadaan peran perempuan sebagai pengasuh anak akibat keterlibatan dalam tindak pidana
dianggap sebagai kelalaian yang melanggar peran dan norma-norma keibuan (Kietly, 2008). Studi
menyebutkan perempuan yang terlibat dalam tindak pidana seringkali mengalami rasa bersalah yang
mendalam karena tidak bisa memberikan kesejahteraan bagi anak-anaknya (Gunn, 2016). Saat keluar dari
penjara, mereka juga harus berjuang melawan rasa malu dari diri sendiri dan penolakan sosial ketika mereka
mencoba untuk memperbaiki identitasnya sebagai ibu setelah mendapatkan ‘evaluasi’ dari masyarakat
(Obrien, 2001). Sub-bab ini membahas latar belakang responden dan informan sebagai perempuan yang
terlibat dalam tindak pidana narkotika, khususnya peran mereka sebagai ibu dan pengasuh utama, serta
dampak perubahan sikap/rasa antara mereka dengan anaknya.
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1. Jumlah Anak dan Pengasuh Utama
Dalam penelitian ini, dari 307 responden, 82,1% di antaranya memiliki anak. Jumlah anak yang dimiliki
masing-masing responden berjumlah antara satu sampai sembilan orang. Responden paling banyak memiliki
satu hingga empat anak.
Diagram 25. Jumlah Anak
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Dari 82,1% responden yang memiliki anak, 83% di antaranya mengaku berperan sebagai pengasuh utama
anak sampai sebelum mereka ditangkap. Selain itu, peneliti menemukan enam dari lima informan memiliki
anak yang masih duduk di bangku sekolah. Atas keterlibatan mereka dalam sebuah tindak pidana, mereka
harus meninggalkan anak mereka dan terpaksa menitipkan anak mereka kepada orang tua, adik, atau anggota
keluarga terdekat lainnya.
Diagram 26. Responden yang Berperan sebagai Pengasuh Utama Anak
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2.

Dampak terhadap Hubungan dan Sikap/Perasaan atas Status sebagai Narapidana Tindak Pidana
Narkotika
Ketika peneliti menanyakan mengenai hubungan dengan anak selama mereka di penjara, mayoritas responden
menjawab hubungan mereka dengan anak mereka masih terjalin dengan baik. Komunikasi masih tetap
dilakukan di antara mereka melalui fasilitas telepon umum ataupun fasilitas lainnya yang berada di lapas.
Tetapi beberapa responden juga menyebutkan bahwa hubungan mereka dengan anak mereka merenggang.
Kerenggangan hubungan biasanya disebabkan anak merasa sedih, anak marah, atau anak kecewa. Sementara
itu dari data kualitatif, peneliti menemukan adanya sikap dan/atau perasaaan yang muncul akibat status
informan sebagai perempuan yang terlibat dalam tindak pidana narkotika. Adapun beberapa sikap atau
perasaan tersebut, di antaranya memilih untuk memutus komunikasi dengan anak, stigma terhadap diri sendiri
(self-stigma), stigma dari luar diri sendiri, dan memilih untuk berbohong dengan anak.
Memutus Komunikasi
Jarak yang jauh antara lapas dengan domisili anak menyebabkan informan jarang dikunjungi oleh anak,
kecuali jika ada liburan sekolah. Hal ini berdampak buruk bagi hubungan mereka, serta berpotensi
mengganggu emosi perempuan yang terlibat dalam tindak pidana narkotika.147 Rasa rindu terhadap anak yang
terakumulasi menjadi perasaan sedih yang mendalam membuat informan memutuskan untuk memutus
komunikasi dengan anaknya. Informan S misalnya, memilih untuk menanyakan kabar dan perkembangan
anaknya melalui adik S, seseorang yang ia percaya untuk mengurus anaknya selama ia berada di penjara. Hal
ini dianggap lebih menenangkan bagi S daripada S harus menahan haru ketika mendengan suara anaknya di
telepon.
Self-stigma
Kajian dari British Social Attitude menyebutkan, sebanyak 13% masyarakat percaya bahwa peran perempuan
ialah menjaga rumah dan keluarga. Sebanyak 33% masyarakat berpikir bahwa seorang ibu harus berada di
rumah ketika memiliki anak dengan usia sekolah (Park & C, 2013). Ibu dituntut memiliki peran yang kuat
dalam tumbuh kembang anak. Peran-peran tersebut tidak bisa diisi oleh perempuan terpidana narkotika karena
harus menjalankan masa pidana yang cukup panjang. Terlepas dari persoalan keheteronormatifan konstruksi
sosial yang dilekatkan kepada perempuan sebagaimana tercermin dari pandangan masyarakat di atas, tidak
dapat dipungkiri bahwa hal ini menimbulkan kekecewaan tersendiri bagi perempuan yang terlibat dalam
tindak pidana narkotika. Lebih lanjut, tidak jarang hal ini menimbulkan self-stigma. Beberapa informan
merasa gagal menjadi ibu karena tidak bisa hadir untuk mengawasi anak mereka secara penuh. Informan NJ
misalnya, merasa kecewa terhadap diri sendiri, merasa tidak bisa menjadi orang tua yang baik, ketika
mengetahui anak bungsunya memiliki masalah di sekolah paska ia dipenjara. Ia merasa gagal dan sedih tidak
bisa hadir berada di rumah untuk mengasuh anak. Perasaan gagal juga dialami ketika perempuan yang terlibat
dalam tindak pidana narkotika tidak bisa menemani proses hidup anak, seperti menemani anak menikah,
melahirkan, atau sekedar menyaksikan tumbuh kembang mereka.
Stigma dari luar diri sendiri
Selain stigma dari diri sendiri karena merasa gagal menjadi ibu, perempuan yang terlibat dalam tindak pidana
narkotika juga mendapatkan stigma dari luar atau masyarakat. Peneliti menemukan satu kasus di mana
informan mengaku mendapat stigma dari aparat penegak hukum yang tahu bahwa anak informan adalah
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seorang ustadzah (guru agama). Profesi anak informan dianggap bertentangan dengan identitas ibunya sebagai
orang yang terlibat dalam tindak pidana narkotika.
“Anak saya kan dia sekolah Da’i gitu ya. Ustadzah, ustadzah muda. Ibu kenapa nggak pernah
nyimpan barang di rumah? Kok disimpan di rumah? Memang saya penjual? Anak Ibu memang
nggak pakai? Anak saya ustadzah, ngapain saya nyimpan-nyimpan barang kayak gituan.
Alhamdulilah, anaknya ustadzah. Kenapa (ibunya) Haramjaddah.” (Wawancara dengan IS,
tanggal 6 April 2018)
Berbohong
Selain rasa kecewa karena tidak bisa menjadi ibu yang, menurut konstruksi sosial di masyarakat, dianggap
baik bagi anak-anak mereka, perempuan terpidana narkotika cenderung merasa khawatir jika statusnya
sebagai orang yang terlibat dalam tindak pidana narkotika akan membebani atau membuat malu anaknya.
Informan IW misalnya, hanya memikirkan anaknya yang mungkin akan malu melihat muka ibunya di media
ketika ia berjejer bersama tahanan lain dalam acara pemusnahan narkotika di BNN yang dihadiri oleh petinggi
BNN serta awak media. Apalagi, IW tidak memakai penutup wajah sama sekali dan berada di antara barang
bukti narkotika yang berjumlah besar.
“Waktu saya malu sekali itu ketika pemusnahan. Pemusnahan itu kan saya kan nggak pakai
release… Soalnya kan jadi ini, aduh, gimana anak saya, gitu kan, cuma gitu.” (Wawancara
dengan IW, tanggal 3 April 2018)
Kekhawatiran akan statusnya sebagai seorang perempuan yang terlibat dalam tindak pidana narkotika yang
mereka percaya dapat melukai hati atau menimbulkan rasa malu bagi anaknya membuat beberapa informan
memutuskan untuk menyembunyikan identitas tersebut dari anak mereka. Informan S misalnya, ia memilih
untuk berbohong kepada kedua anaknya dengan mengatakan bahwa ia selama ini sedang bekerja untuk waktu
yang cukup panjang. Selain S, informan GH juga melakukan hal yang sama. Ia terpaksa berbohong kepada
anaknya mengenai lama waktu ia akan keluar dari penjara. GH mengaku hal ini ia lakukan tiap kali anaknya
menanyakan kapan GH akan kembali ke rumah. Tidak ada hal lain yang bisa GH lakukan selain berbohong
untuk menenangkan hati anaknya. Pasalnya, anak GH sering menyatakan kerinduannya dan ingin GH segera
pulang sehingga bisa kembali memberi makan dan mengantarkannya ke sekolah.
3. Usaha Dekat dengan Anak
Aturan mengenai pelarangan hukuman berupa pemutusan kontak dengan keluarga, khususnya anak, yang
termaktub dalam Pasal 23 Bangkok Rules tidak bisa diimplementasikan dengan hanya menyediakan fasilitas
komunikasi seperti telepon umum di penjara. 148 Aturan ini juga lekat dengan persoalan penempatan
perempuan yang terlibat dalam tindak pidana di lapas-lapas di Negara tersebut. Pasal 43 Bangkok Rules
mengakomodir kebijakan di mana perempuan yang terlibat dalam tindak pidana dapat berada di lapas umum
jika keputusan itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan perempuan untuk berada dekat dengan rumah.149
Tentunya keputusan itu seyogyanya diiringi dengan penjaminann adanya fasilitas yang memadai dan sesuai
dengan kebutuhan perempuan.150 Diizinkannya penempatan narapidana perempuan di lapas umum yang dekat
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dengan domisili mereka bukan tanpa alasan. Jarak yang jauh dengan anak dianggap dapat menganggu
emosional perempuan terpidana narkotika.
Peneliti menemukan mayoritas informan mempunyai masalah mengenai jarak yang jauh antara lapas tempat
mereka menjalani pidana yang berdampak terhadap hubungan mereka dengan keluarga dan anak. Beberapa
perempuan yang terlibat dalam tindak pidana narkotika melakukan usaha untuk menaklukan jarak tersebut
guna memperbaiki hubungan mereka dengan anaknya. Pilihan yang muncul untuk mewujudkan hal tersebut
ialah dengan memindahkan anak untuk tinggal atau berkegiatan di dekat lapas, atau mengurus kepindahan
mereka ke lapas yang terdekat dari rumah. Informan S misalnya, meminta adik S dan keluarga serta dua anak
S pindah ke sebuah kota agar bisa dekat dengan S. Sementara NJ, mencarikan pekerjaan untuk anaknya dari
dalam lapas agar anaknya bisa kerja dan tinggal di kota yang sama dengan lokasi ia dipenjara.
“..Dea gak mau kuliah, Dea mau deket mama aja di sana. yaudah kebetulan, yaudah nanti mama
cariin dari sini ya…” (Wawancara dengan NJ, tanggal 4 April 2018)
Hal yang sama juga terjadi pada informan IW. Jarak yang terlalu jauh dengan anaknya, memotivasi IW untuk
terus berusaha mengurus kepindahannya ke lapas yang paling dekat dengan domisili kedua anak IW. Untuk
itu, IW mengaku butuh uang dan tenaga ekstra untuk mengurus kepindahannya.
“Saya sebenarnya pengen masuk Sidoarjo. Kan nggak sampai sejam dari rumah. Enak, tapi nggak
bisa. Soalnya hukuman saya di atas 5 tahun.” (Wawancara dengan IW, tanggal 3 April 2018)
D. Dampak terhadap Diri Sendiri
Segala kepedihan yang harus ditanggung oleh perempuan yang terlibat dalam tindak pidana narkotika, mulai
dari perubahan relasi dengan keluarga serta anak hingga beban ekonomi, secara tidak langsung berdampak
pada diri mereka sebagai individu sosial yang bebas. Sub-bab ini akan membahas bagaimana penjara
memengaruhi kesehatan jiwa dan rencana hidup perempuan informan. Sub-bab ini juga akan menyinggung
mengenai asumsi pemerintah yang percaya bahwa kebijakan punitif memberikan efek jera bagi mereka yang
melakukan tindak pidana narkotika.
1. Dampak terhadap Kesehatan Jiwa Paska Dipenjara
Kesehatan jiwa merujuk pada keadaan di mana individu menyadari potensi diri, dapat mengatasi tekanan atau
masalah sehari-hari, bisa bekerja secara produktif, dan dapat berkontribusi terhadap komunitasnya (World
Health Organization, 2014). Isu kesehatan jiwa menjadi salah satu konsekuensi yang dialami perempuan yang
terlibat dalam tindak pidana (Kury & Redo, 2016). Kerenggangan jarak dan hubungan dengan anak dan
anggota keluarga lainnya yang mereka alami, serta perasaan gagal menjadi ibu seperti yang digambarkan di
atas, berdampak pada psikologis perempuan yang terlibat dalam tindak pidana (Kury & Redo, 2016). Tak
jarang informan bercerita mengenai kesedihan yang mendalam karena rasa bersalah dan rindu kepada keluarga
mereka. Perempuan terpidana narkotika harus mencari jalan keluar sendiri untuk mengatasi kekacauan
emosional tersebut. Beberapa ada yang memilih tidur dan terhanyut pada emosi. Namun, ada juga yang
memilih mengalihkan rasa sedih mereka dengan mengikuti kegiatan di dalam lapas.
Salah satu informan yang peneliti temui, yaitu AH, mengaku memiliki masalah kesehatan jiwa. Ia memang
belum berkonsultasi ke dokter perihal apa yang ia rasakan. Karena keterbatasan waktu pengumpulan data,
peneliti juga tidak bisa menggali lebih jauh gejala-gejala yang ia alami. Informan hanya menyiratkan bahwa
dirinya merasa ada yang berbeda dengan mentalnya setelah dipenjara. Setelah mendapatkan vonis, hampir
setiap hari AH berpikir untuk melakukan bunuh diri. Percobaan bunuh diri juga peneliti temui dalam
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pengakuan informan OM. Ia mencoba bunuh diri dengan cara mengkonsumsi obat jantung dengan kuantitas
banyak dalam satu kali teguk.
“Dulu setiap hari hahahaha (setelah dapat) vonis.. cuma teman-teman bohong aku terus, bohong
sama aku.. ‘Kamu jangan bunuh diri ya, nanti kalau WMC ditangkap (gimana)’, itu harapannya..
Mereka (teman-teman) kasih harapan palsu... hahahaha” (Wawancara dengan OM, tanggal 2
April 2018)
Menurut informasi dari responden, dari empat lapas yang peneliti kunjungi, hanya ada satu lapas yang
menyediakan layanan psikolog, yakni Lapas Perempuan Semarang. Namun, tidak semua responden merasa
ada layanan psikolog yang tersedia di Lapas Perempuan Semarang. Ada beberapa kemungkinan yang
menyebabkan adanya perbedaan tersebut, yakni informasi mengenai ketersedian layanan psikolog di lapas
tidak tersebar secara merata, atau layanan psikolog yang disediakan hanya sebatas program dari luar sehingga
sifatnya sementara. Hal ini menyebabkan tidak semua responden merasa disediakan layanan psikolog dari
Lapas.
Terlepas dari hal tersebut, fakta bahwa masih ada perempuan yang terlibat dalam tindak pidana yang tidak
mendapatkan layanan psikolog saat ia membutuhkannya, tidak bisa dihiraukan. Merujuk pada UndangUndang No. 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (UU Keswa), pemerintah melalui lembaga terkait sudah
sepatutnya melakukan upaya kesehatan jiwa, 151 termasuk di dalamnya bagi terpidana di lembaga
pemasyarakatan.152 Sayangnya, aturan tersebut tidak terimplementasi secara baik mengingat sampai saat ini
Indonesia tidak memiliki pedoman standar pelayanan kesehatan jiwa dalam tahanan (Wirya & Permata,
Kematian Tahanan: Kegagalan Pemidanaan , 2016). Segala bentuk ketidakmatangan fasilitas kesehatan jiwa
di dalam tahanan mengindikasi adanya kegagalan pemerintah dalam memenuhi hak narapidana. Padahal,
dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) telah tertera pula tanggung
jawab pemerintah atas ketersediaan fasilitasi fisik maupun sosial, sumber daya yang merata, serta akses
informasi dan edukasi tentang pelayanan kesehatan.153 Layanan di Lapas tidak bisa dikecualikan dalam aturan
tersebut mengingat kebutuhan atas layanan psikologis di dalam penjara cukup tinggi (Aprialdo, 2018).
2. Menghambat Rencana Hidup
Selain waktu dengan keluarga yang terbuang sia-sia dan dampak terhadap kesehatan jiwa, pemenjaraan juga
menghambat rencana hidup perempuan yang terlibat dalam tindak pidana narkotika. Ada tiga informan yang
harus menunda rencana hidup mereka karena harus menjalankan pidana penjara. Salah satunya ialah informan
AH yang datang ke Indonesia untuk melebarkan bisnis pakaiannya sebagai modal melanjutkan sekolah ke
Australia. Tiga hari sampai di Jakarta, AH terjebak sial. Ia ditangkap oleh penyidik. Hal yang sama terjadi
pada informan S. Kurang dari 24 jam ia bersiap untuk pembukaan salon barunya, S ditangkap penyidik dan
menjalani pidana penjara. Atas penangkapan yang mereka alami, tiga di antara 10 informan, termasuk S dan
AH, harus kehilangan pekerjaannya.
“Aku lagi jadi orang... maksudnya aku rajin kerja, keras kerja untuk family aku, aku mau mama
aku kehidupan bahagia, aku ada nanti ke Australia, sekolahnya lebih mahal.. eeh... lebih bagus
lagi, iya kan. Jadi aku cari uang, ternyata aku masuk penjara, habis uangku semua, habis
kehidupan aku hancur, jadi aku benci, mau bunuh diri, tiap pagi (Wawancara dengan AH, tanggal
4 April 2018)
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Informan lainnya mengaku tidak memiliki rencana hidup yang spesifik sebelum tertangkap dan harus
menjalani hukuman pidana. Namun, mereka mengungkapkan keinginan yang besar. Kebanyakan diantara
mereka menyampaikan bahwa jika saja takdir tidak membawa mereka ke penjara, mereka ingin menghabiskan
hidup bersama anak dan keluarga.
3. Efek Jera Di Penjara
Seperti yang telah disebutkan pada pengantar bab ini, pada dasarnya sistem pemasyarakatan telah melakukan
perubahan dalam fungsinya. Sistem pemasyarakatan tidak lagi terpatri dengan tujuan penghukuman atas asas
pembalasan (retalitation) tetapi berubah ke asas pembinaan (rehabilitation) (Wirya & Permata, Kematian
Tahanan: Kegagalan Pemidanaan , 2016). Sistem pemasyarakatan berfungsi untuk menyiapkan warga binaan
berperan aktif dalam masyarakat dan terlibat dalam pembangunan. 154 Sayangnya, cita-cita ini sering
dikaburkan oleh narasi-narasi punitif aparat penegak hukum yang muncul di media (Nada, 2017). Khususnya
untuk tindak pidana narkotika, aparat penegak hukum mengategorikan tindak pidana narkotika sebagai
ancaman bangsa dan menjatuhkan tuntutan pidana tinggi karenanya (Nurita, 2018). Mereka berharap, pidana
yang tinggi dianggap mampu menimbulkan efek jera.
Efek jera pemenjaraan peneliti gali pada saat mengumpulkan data kualitatif. Hasilnya cukup beragam. Ada
informan yang menjawab bahwa penjara betul menimbulkan efek jera. Namun, ada juga informan yang merasa
tidak jera. Informan yang menjawab penjara menjerakan beralasan bahwa penjara membuat mereka merasa
jenuh. Mereka juga harus kehilangan momen bersama anak dan keluarga. Bagi informan yang tidak mendapat
efek jera, mereka beralasan tidak ada yang berubah dari kehidupannya sebelum dan sesudah di penjara,
termasuk hubungannya dengan keluarga. Informan yang tidak mendapatkan efek jera justru mengatakan
bukan tidak mungkin mereka akan tetap terlibat dalam tindak pidana narkotika ketika keluar dari penjara.
Menurut informan, pasar akan selalu ada dan peluang bisnis terhadap narkotika akan tetap hidup. Selain alasan
bisnis, salah satu di antara informan ingin balas dendam ketika keluar dari penjara. Menurutnya, hukuman
selama 12 tahun yang ia terima tidak sebanding dengan perbuatan yang informan lakukan, yaitu menggunakan
narkotika untuk diri sendiri. Apalagi, menurut pengakuan informan, barang bukti yang ia miliki berjumlah
sesuai, bahkan di bawah aturan SEMA 4/2010.
Berbicara mengenai ukuran efek jera memang tidak mudah. Banyak faktor yang menentukan seseorang
mengalami efek jera dari pemenjaraan (Kury & Redo, 2016). Dua kasus di atas sebaiknya tidak dipahami
dengan menggunakan perspektif punitif. Pernyataan informan perihal tidak adanya efek jera karena adanya
peluang bisnis atau rasa kesal karena tidak mendapatkan keadilan merupakan alat koreksi bagi pembuat
kebijakan mengenai penanganan yang mungkin tidak tepat sasaran dalam mengatasi narkotika. Pernyataan
informan mengenai prospek supply dan demand pasar narkotika tidak bisa dipungkiri adanya selama
pemerintah masih menggunakan pendekatan punitif daripada pendekatan kesehatan (BNN dan KemenPPA,
2015). Selain itu, beberapa penelitian menyebutkan tidak ada korelasi yang jelas antara tingginya pidana
penjara dengan tingkat kejeraan. Untuk beberapa tindak pidana tertentu seperti narkotika, alternatif
pemenjaraan yang berbasis pada pelayanan komunitas nyatanya lebih efektif membuat orang tidak melakukan
tindak pidana yang sama (residivis) (Doob, Webster, & Gartner, 2014). Dari 307 responden, 8,9% di antaranya
merupakan residivis kasus narkotika di mana 75% di antaranya sebelumnya dipidana karena menggunakan
narkotika untuk diri sendiri. Hal ini dapat memberikan gambaran kepada kita bahwa penjara belum mampu
menolong pemulihan pengguna narkotika terlebih belum memadainya fasilitas kesehatan seperti rehabilitasi
dan kesehatan jiwa.

154

Undang-undangan No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 2 dan Pasal 3.
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6
REKOMENDASI
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A. Secara Umum
Rekomendasi secara umum yang muncul dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:
Pemangku Kepentingan
Rekomendasi Utama
Pemerintah, DPR dan aparat  mengambil langkah dan melakukan upaya untuk
penegak hukum
menghapus diskriminasi terhadap perempuan yang
berhadapan dengan hukum, terutama sebagai pelaku
tindak pidana narkotika;
 membuat kebijakan berkaitan dengan narkotika yang
mengutamakan pendekatan hak atas kesehatan dan
memiliki perspektif gender serta mengakomodir
kebutuhan perempuan;
 membuat kebijakan khusus mengenai akses perempuan
terhadap keadilan (access to justice);
 memastikan kebutuhan khusus narapidana perempuan
terpenuhi di dalam lapas/rutan, termasuk untuk
perempuan pengguna, perempuan hamil dan menyusui.
Kebutuhan tersebut terutama kesehatan reproduksi dan
layanan kesehatan jiwa. Perempuan juga harus
ditempatkan terpisah dengan narapidana laki-laki.
 Memastikan Permenkumham No. 11 Tahun 2017 tentang
Grand Design Penanganan Overcrowded pada Rumah
Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan dijalankan oleh
pemerintah
dan
diperbaharui
sering
dengan
perkembangannya.
 Melibatkan perempuan dalam menentukan kebijakan dan
mengambil keputusan.
 Membuat kebijakan berbasiskan fakta dan bukti
menggunakan penelitian yang berperspektif gender.

B. Akses Terhadap Keadilan dan Penyiksaan
1. Dekriminalisasi Pengguna Narkotika
Pemangku Kepentingan
Rekomendasi Utama
Pemerintah dan DPR
 Menghapuskan pidana minimum wajib dalam tindak
pidana narkotika.
Pemerintah, DPR dan aparat
penegak hukum






Menggunakan pendekatan kesehatan untuk mengurangi
penggunaan narkotika, bukan pendekatan pidana.
Selain menggunakan pendekatan kesehatan, pemangku
kepentingan juga harus mempertimbangkan dampak
pemenjaraan terhadap perempuan serta anak dan
keluarga mereka dan kondisi lapas yang terlalu penuh.
Memberikan layanan perawatan ketergantungan
narkotika kepada perempuan pengguna narkotika dan
memastikan layanan kesehatan tersebut dapat diakses
dengan mudah oleh perempuan pengguna narkotika.
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2. Penahanan
Pemangku Kepentingan
Aparat penegak hukum

Memberikan layanan kesehatan untuk perempuan
pengguna narkotika sesuai dengan kebutuhan. Misalnya,
melihat tren narkotika yang beredar adalah amfetamin,
negara harus menyediakan layanan kesehatan untuk
pengguna amfetamin.

Rekomendasi Utama
 Menjadikan latar belakang, faktor kerentanan,
pengalaman kekerasan, kondisi ekonomi, tanggungan
keluarga atau anak, kondisi kesehatan, termasuk kondisi
hamil dan menyusui, serta kondisi ketergantungan
narkotika perempuan sebagai pertimbangan untuk
menjauhkan perempuan yang melakukan tindak pidana
dari penahanan.
 Mengutamakan untuk tidak melakukan penahanan dan
menggunakan alternatif penahanan seperti tahanan kota,
jaminan, penangguhan penahanan, rehabilitasi, seperti
yang diatur dalam KUHAP, ataupun alternatif penahanan
lainnya seperti, misalnya, diversi.
 Jika perempuan pelaku harus ditahan, perpanjangan
penahanan harus sangat dihindari. Mekanisme untuk
memperpanjang penahanan harus dibuat lebih ketat dan
didasarkan oleh pertimbangan yang kuat agar mencegah
tindakan sewenang-wenang oleh APH.
 Tidak melakukan proses pemeriksaan atau ketika kondisi
perempuan sedang tidak sehat, terutama ketika muncul
gejala putus zat terhadap perempuan pengguna narkotika.

Pemerintah dan DPR



Meninjau ulang peraturan di KUHAP untuk melakukan
penahanan yaitu Pasal 21 ayat (1) dan (4) yang biasa
disebut dengan syarat subjektif dan syarat objektif
penahanan. Syarat-syarat tersebut seharusnya diganti
dengan kriteria apakah pelaku merupakan violent
offenders atau non-violent offenders.

Pemerintah, DPR dan aparat
penegak hukum



Melakukan pengawasan terhadap kinerja APH mengenai
penahanan.
Membuat mekanisme pengaduan atas keputusan untuk
melakukan penahanan ataupun perpanjangan penahanan
yang dapat diakses dengan mudah dan aman oleh
perempuan yang mendapatkan penahanan.
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3. Penggeledahan
Pemangku Kepentingan
Penyidik

Pemerintah dan penyidik

Rekomendasi Utama
 Selain itu, penyidik juga harus berupaya menghindari
penggeledahan dilakukan oleh penyidik laki-laki seperti,
misalnya, sedapat mungkin ketika penangkapan,
penyidik membawa penyidik perempuan untuk ikut serta
atau tidak melakukan penggeledahan hingga ia dibawa ke
kantor penyidik terdekat.
 Penggeledahan harus dilakukan oleh aparat penegak
hukum terlatih yang mengerti cara melakukan
penggeledahan dan menghormati hak asasi manusia
perempuan pelaku.
 Melakukan pelatihan terhadap petugas perempuan
mengenai penggeledahan.




4. Penyitaan
Pemangku Kepentingan
Pemerintah, DPR, aparat
penegak hukum

5. Hak atas Informasi
Pemangku Kepentingan
Pemerintah, DPR dan aparat
penegak hukum

Penggeledahan rongga tubuh terhadap perempuan yang
diduga melakukan tindak pidana narkotika harus sangat
dihindari. Negara harus menyediakan alternatif
penggeledahan tersebut, misalnya, dengan menyediakan
alat scan.
Membuat
mekanisme
pengaduan
terhadap
penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik yang dapat
diakses secara aman dan mudah oleh perempuan.

Rekomendasi Utama
 Membuat regulasi yang ketat mengenai barang-barang
yang dapat disita karena perbuatan pidana. Dalam hal
penyitaan dilakukan terhadap barang hasil tindak pidana,
penyidik harus dapat membuktikan hal tersebut.
 Melakukan pengawasan terhadap penyidik yang
melakukan penyitaan terhadap barang-barang milik
perempuan tersangka kasus.
 Menyediakan sarana pengaduan yang dapat diakses
dengan mudah dan aman oleh perempuan tersangka
kasus narkotika.

Rekomendasi Utama
 Membuat peraturan yang mewajibkan aparat penegak
hukum untuk memberikan informasi kepada perempuan
tersangka/terpidana mengenai hak-hak mereka, tindak
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pidana yang disangkakan, mekanisme pengaduan serta
alasan penahanan.
Menyediakan sarana pengaduan yang dapat diakses
dengan mudah dan aman oleh perempuan tersangka
kasus narkotika.

6. Akses terhadap Bantuan Hukum
Rekomendasi Utama
Pemangku Kepentingan
Pemerintah, DPR, aparat
 Memastikan penasihat hukum atau bantuan hukum
penegak hukum, asosiasi
tersedia sejak awal proses peradilan pidana di semua
advokat, organisasi bantuan
institusi baik kepolisian, kejaksaan dan pengadilan,
hukum
terutama pada tingkat penyidikan. Aparat penegak
hukum dapat menggunakan sistem rujukan atau membuat
institusi bantuan hukum dibawah kepolisian atau
kejaksaan seperti pengadilan karena telah terbukti
meningkatkan
akses
bantuan
hukum
kepada
tersangka/terdakwa.
 Mendorong pemberi bantuan hukum untuk mendampingi
atau menangani kasus perempuan narkotika.
 Melakukan pengawasan terhadap ketersediaan bantuan
hukum terhadap perempuan tersangka/terdakwa,
termasuk kinerja aparat penegak hukum dalam
menyediakan bantuan hukum.
 Memastikan kualitas bantuan hukum yang diberikan
kepada perempuan tersangka/terdakwa berkualitas.
 Menyediakan sarana pengaduan yang dapat diakses
dengan mudah dan aman oleh perempuan
tersangka/terdakwa kasus narkotika.
Aparat penegak hukum



Jika perempuan tersangka/terdakwa miskin, aparat
penegak hukum seharusnya merujuk kepada pemberi
bantuan hukum pro bono.

Pemerintah dan DPR



Memastikan perempuan tersangka/terdakwa dapat
mengakses haknya untuk didampingi oleh pendamping
(bukan penasihat hukum) seperti misalnya pekerja sosial,
psikolog, dan lain sebagainya.

7. Alternatif terhadap Pemenjaraan
Rekomendasi Utama
Pemangku Kepentingan
Aparat penegak hukum
 Mendorong aparat penegak hukum untuk memberikan
alternatif pemenjaraan dengan mempertimbangkan
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Mahkamah Agung





Pemerintah dan DPR







kebutuhan rehabilitasi, tanggung jawab merawat anak
dan keluarga, dan dampak penjara terhadap perempuan.
Khusus untuk perempuan pengguna narkotika,
rehabilitasi harus diberikan kepada mereka, bukan
hukuman pidana.
Dalam memutuskan hukuman untuk perempuan
terdakwa, hakim harus mempertimbangan pengalaman
kekerasan, latar belakang, dan peran perempuan dalam
tindak pidana serta hal-hal lainnya yang dapat
meringankan hukuman pidana.
Memastikan hakim mematuhi Perma No. 3 Tahun 2017
tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan
Berhadapan dengan Hukum.

Membuat kebijakan atau aturan mengenai pengutamaan
pemberian alternatif pemenjaraan terhadap peremuan
pelaku tindak pidana narkotika dan menjadikan penjara
sebagai upaya terakhir. Kebijakan ini seharusnya dibuat
dengan mempertimbangkan kerentanan perempuan.
Meninjau ulang aturan hukum mengenai pidana
alternatif, seperti, apakah bentuk-bentuk pidana tersebut
sudah dapat mengakomodir kebutuhan perempuan
terpidana narkotika. Selain itu, pemerintah harus
memastikan sarana dan prasarana tersedia untuk
menunjang alternatif pemenjaraan.
Melakukan evaluasi penghukuman, termasuk dampak
pemenjaraan terhadap perempuan, terkait tindak pidana
narkotika.

8. Perempuan Warga Negara Asing
Rekomendasi Utama
Pemangku Kepentingan
Aparat penegak hukum
 Perempuan korban perdagangan manusia seharusnya
dilindungi dan tidak dihukum, terutama jika ia
melakukan tindak pidana karena ia korban perdagangan
manusia.
 Perempuan korban perdagangan manusia seharusnya
ditempatkan di tempat yang aman dan diberikan
pemulihan baik secara fisik maupun psikologis.
 Memberikan pelatihan kepada aparat penegak hukum
agar sensitif terhadap kasus perdagangan manusia
terhadap perempuan pada isu narkotika.
 Perempuan warga negara asing harus mendapatkan
pendampingan oleh penerjemah tersumpah sejak
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Pemerintah, DPR dan aparat
penegak hukum




permulaan proses hukum. Dalam keadaan mendesak,
aparat penegak hukum dapat menggunakan penerjemah
tidak tersumpah, namun, secara kualitas harus diawasi.
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proses
hukum harus diterjemahkan secara resmi oleh aparat
penegak hukum sesuai dengan bahasa yang mereka
mengerti.
Perempuan WNA tersangka/terdakwa harus dapat
menghubungi kedutaan dengan mudah.
Ketika
menjatuhkan
hukuman,
hakim
mempertimbangkan anak dan keluarga serta jarak
perempuan yang jauh dengan keluarga mereka sebagai
pertimbangan yang dapat meringankan hukuman.
Melakukan pengawasan terhadap kinerja aparat penegak
hukum.
Menyediakan sarana pengaduan yang dapat diakses
dengan mudah, aman dan dipahami oleh perempuan
WNA tersangka/terdakwa kasus narkotika.

9. Penyiksaan dan Perlakuan Buruk Lainnya
Rekomendasi Utama
Pemangku Kepentingan
Pemerintah, DPR dan aparat  Membuat aturan pidana mengenai penyiksaan serta
penegak hukum
memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku
penyiksaan. Aturan mengenai penyiksaan harus dibuat
berdasarkan Konvensi Anti Penyiksaan.
 Memasukkan penyiksaan sebagai salah satu objek
praperadilan.
 Melatih aparat penegak hukum untuk tidak melakukan
penyiksaan.
 Menyediakan pemulihan baik secara fisik maupun
psikologis terhadap perempuan korban penyiksaan
termasuk memberikan ganti rugi atau restitusi kepada
korban.
 Menyediakan sarana pengaduan yang aman dan dapat
dengan
mudah
diakses
oleh
perempuan
tersangka/terdakwa.

10. Korupsi dan Pungutan Liar
Rekomendasi Utama
Pemangku Kepentingan
Pemerintah, DPR dan aparat  Menyediakan akses bagi perempuan tersangka/terdakwa
penegak hukum
atau keluarganya, yang aman dan mudah dijangkau,
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untuk melaporkan tindak pidana korupsi yang dilakukan
oleh aparat penegak hukum.
Menanggapi laporan dugaan korupsi tersebut secara
serius serta memberikan sanksi tegas kepada pelaku.
Menjadikan korupsi sebagai pelanggaran atas hukum
acara pidana sehingga dapat diperkarakan ketika
praperadilan.
Menyediakan pemulihan baik secara fisik maupun
psikologis terhadap perempuan korban serta memberikan
ganti rugi atau restitusi kepada korban.
Melakukan pengawasan terhadap kinerja aparat penegak
hukum.

11. Perempuan Korban Kekerasan yang Berhadapan dengan Hukum sebagai Pelaku Tindak Pidana
Rekomendasi Utama
Pemangku Kepentingan
Aparat penegak hukum dan
 Perempuan korban kekerasan, termasuk perempuan
pemerintah
korban perdagangan manusia, harus tetap bisa
mendapatkan pendampingan dan pemulihan atas
kekerasan yang mereka terima walaupun mereka
tersangka/terdakwa. Layanan tersebut harus tersedia
pada setiap tahap peradilan pidana, termasuk hingga
perempuan dipenjara.
 Pengalaman
kekerasan
seharusnya
menjadi
pertimbangan bagi hakim dalam memutus pidana bagi
perempuan terdakwa.

C.

Perlakuan terhadap Perempuan Narapidana
1. Hak atas Kesehatan Perempuan yang Menggunakan Narkotika
Pemangku Kepentingan
Rekomendasi Utama
Pemerintah dan DPR
 Menyediakan layanan perawatan ketergantungan
narkotika, termasuk pengurangan dampak buruk, di lapas
yang ramah terhadap perempuan dan sesuai dengan
kebutuhan perempuan. Jika perempuan ditempatkan di
lapas campur, layanan tersebut harus dapat dengan
leluasa diakses oleh perempuan.
 Layanan perawatan ketergantungan narkotika seharusnya
tidak bersifat wajib dan dapat diakses secara sukarela.
 Menyediakan layanan kesehatan untuk perempuan
pengguna amfetamin, mengingat mayoritas perempuan
pengguna narkotika menggunakan amfetamin.
 Layanan kesehatan untuk perempuan pengguna narkotika
di rutan/lapas tidak hanya terbatas layanan kesehatan
secara fisik, tapi juga psikologis, seperti misalnya
kelompok dukungan.
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2. Layanan Kesehatan Jiwa
Pemangku Kepentingan
Pemerintah dan DPR











Memastikan di rutan dan lapas tidak ada perlakuan
diskriminatif terhadap perempuan pengguna.
Layanan perawatan ketergantungan narkotika harus
tersedia secara gratis.
Menyediakan sarana pengaduan terhadap layanan
tersebut yang aman dan dapat diakses dengan mudah oleh
perempuan narapidana.

Rekomendasi Utama
Menyediakan layanan kesehatan jiwa di semua lapas dan
rutan. Jika perempuan ditempatkan di lapas campur,
layanan tersebut harus dapat dengan mudah diakses oleh
perempuan.
Berupaya meminimalisir stigma terhadap isu kesehatan
jiwa dengan melakukan penyuluhan kepada perempuan
narapidana di lapas dan rutan serta memberikan
informasi mengenai pentingnya merawat kesehatan jiwa.
Layanan perawatan kesehatan jiwa seharusnya tidak
bersifat wajib.
Memastikan tidak ada perlakuan diskriminatif terhadap
perempuan yang mengakses layanan tersebut.
Memastikan petugas kesehatan yang memberikan
layanan adalah petugas yang memiliki keahlian pada
bidang kesehatan jiwa.
Memastikan layanan perawatan kesehatan jiwa secara
gratis.
Menyediakan sarana pengaduan terhadap layanan
tersebut yang aman dan dapat diakses dengan mudah oleh
perempuan narapidana.

3. Layanan Kesehatan Seksual Reproduksi dan Layanan HIV
Pemangku Kepentingan
Rekomendasi Utama
Pemerintah dan DPR
 Menyediakan layanan reproduksi dan HIV di semua
lapas dan rutan. Jika perempuan ditempatkan di lapas
campur, layanan tersebut harus dapat dengan leluasa
diakses oleh perempuan.
 Berupaya meminimalisir stigma terhadap isu HIV
dengan melakukan penyuluhan kepada perempuan
narapidana di lapas.
 Memastikan layanan tersebut tidak bersifat wajib,
terutama tes HIV, dan dapat diakses secara sukarela.
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Memastikan tidak ada perlakuan diskriminatif terhadap
perempuan yang mengakses layanan tersebut.
Memastikan layanan kesehatan seksual reproduksi dan
HIV secara gratis.
Menyediakan sarana pengaduan terhadap layanan
tersebut yang aman dan dapat diakses dengan mudah oleh
perempuan narapidana.

4. Penempatan Perempuan Narapidana
Pemangku Kepentingan
Rekomendasi Utama
Pemerintah dan DPR
 Membuat kebijakan untuk menempatkan narapidana ke
lapas yang dekat dengan keluarga. Pemindahan
perempuan narapidana karena lapas yang terlalu penuh
harus dipandang sebagai alasan yang mendesak untuk
mengurangi jumlah perempuan yang dipenjara.
 Alasan penempatan atau pemindahan narapidana harus
dilakukan secara transparan. Keputusan ini juga
seharusnya dapat diajukan keberatan oleh perempuan
terpidana ataupun keluarga.
 Mempermudah permohonan pemindahan narapidana,
terutama karena lapas yang ia tempati jauh dari tempat
tinggal keluarga. Biaya pemindahan seharusnya
ditanggung oleh negara sepenuhnya.
 Memastikan pemindahan narapidana sesuai dengan
peraturan
yang
berlaku,
terutama
mengenai
pemberitahuan kepada keluarga sebelum pemindahan.
 Menyediakan akomodasi sesuai dengan standar HAM,
termasuk ukuran kamar dan lemari pribadi untuk setiap
orang.
 Menyediakan sarana pengaduan yang aman dan dapat
diakses dengan mudah oleh perempuan narapidana.

5. Komunikasi dengan Keluarga
Pemangku Kepentingan
Rekomendasi Utama
Pemerintah dan DPR
 Sarana komunikasi dengan keluarga harus tersedia
dengan mudah, dengan waktu yang fleksibel, dan gratis.
Lapas dapat berinovasi dengan beragam bentuk
komunikasi, salah satunya adalah video call.

6. Program Rehabilitasi Ketergantungan Narkotika di Lapas
Pemangku Kepentingan
Rekomendasi Utama
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Pemerintah dan DPR












Memastikan semua perempuan menjalani rehabilitasi
sesuai dengan kebutuhan mereka berdasarkan asesmen
yang dilakukan oleh lapas/rutan. Hasil asesmen harus
dikonsultasikan terlebih dahulu sebelum menentukan
program rehabilitasi.
Memberikan premi yang layak kepada narapidana
perempuan yang bekerja.
Memastikan narapidana perempuan yang ditempatkan di
lapas yang jauh dari kota besar juga mendapatkan
program rehabilitasi yang berkualitas.
Menyediakan program rehabilitasi yang tidak hanya
didasarkan pada agama, moral dan etika.
Menyediakan program vokasional yang beragam, tidak
hanya terbatas pada program-program vokasional yang
identik dengan “keperempuanan” seperti menjahit,
memasak, membersihkan rumah, dan lain sebagainya.
Melakukan program motivasi terkait self-stigma
perempuan terpidana narkotika.
Menyediakan sarana pengaduan yang aman dan dapat
diakses dengan mudah oleh perempuan narapidana.

7. Biaya yang Harus Dikeluarkan Selama di Penjara
Pemangku Kepentingan
Rekomendasi Utama
Pemerintah dan DPR
 Memastikan semua kebutuhan narapidana perempuan
sehari-hari tersedia secara gratis, termasuk pembalut.
 Menyediakan makanan dan minuman yang layak dan
bergizi untuk narapidana perempuan dengan
menyediakan anggaran yang cukup.

8. Perlakuan terhadap Perempuan Tahanan
Pemangku Kepentingan
Rekomendasi Utama
Pemerintah, DPR dan aparat  Memastikan perempuan ditahan terpisah dengan lakipenegak hukum
laki. Polisi yang berjaga di dekat ruang tahanan juga
harus perempuan.
 Memberikan akomodasi yang layak kepada perempuan,
termasuk kamar mandi. Kamar mandi harus dibuat
tertutup agar perempuan lebih nyaman.
 Memastikan layanan kesehatan tersedia dan dapat
diakses oleh perempuan, termasuk layanan perawatan
ketergantungan narkotika, layanan kesehatan
reproduksi, layanan kesehatan jiwa dan layanan
pemulihan untuk korban kekerasan.
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Menyediakan kegiatan yang dapat dilakukan oleh
tahanan perempuan.
Menyediakan sarana pengaduan yang aman dan dapat
diakses dengan mudah oleh perempuan ataupun
keluarganya.
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