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Prakata 
Seiring perang melawan perdagangan obat-obatan terlarang terus berlanjut di Asia Tenggara, Indonesia, 
seperti banyak tetangga di kawasan, beralih ke langkah-langkah yang semakin punitif untuk mencegah 
tindak pidana terkait obat-obatan. Setiap pergantian kepemimpinan, pemerintah menegaskan kembali 
komitmennya pada pendekatan tanpa toleransi ini, dan selama dua dekade terakhir ratusan orang telah 
dijatuhi hukuman mati, 60 persen di antaranya karena tindak pidana terkair obat-obatan. Selama itu, 44 
orang telah dieksekusi, 24 di antaranya atas pidana perdagangan obat-obatan, dan ribuan lainnya dijatuhi 
hukuman penjara yang lama untuk berbagai aktivitas terkait obat-obatan yang lebih rendah tingkatnya. 
Pemerintah membenarkan tindakan yang keras ini berdasarkan asumsi bahwa hukuman semacam ini 
sukses mencegah tindak pidana obat-obatan – walau sejauh ini belum ada penelitian empiris yang dilakukan 
untuk mendalami keampuhan hukuman mati atau hukuman penjara yang lama dalam kaitannya dengan 
tindak pidana terkait obat-obatan.

The Death Penalty Project dan LBH Masyarakat bekerja sama melakukan penelitian tentang penggunaan 
hukuman mati untuk tindak pidana obat-obatan – khususnya, untuk membangun bukti empiris dan 
pengetahuan tentang siapa yang dihukum karena pidana obat-obatan dan untuk mengungkap faktor-
faktor yang memengaruhi perilaku mereka. Kami ingin menggali apa yang memotivasi individu untuk 
melakukan tindak pidana tersebut dan sejauh mana ancaman hukuman yang keras menjadi faktor dalam 
pengambilan keputusan mereka, serta untuk melihat seperti apa sesungguhanya efek hukuman mati dalam 
mencegah seseorang terlibat dalam perdagangan obat-obatan terlarang. Ini adalah faktor-faktor penting 
untuk dapat secara akurat menilai efektivitas hukuman yang keras.

Laporan ini – yang kami tugaskan untuk dilakukan Death Penalty Research Unit di University of Oxford 
dan Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya – adalah tahap pertama dari penelitian kami. Penelitian ini 
dilakukan dengan mewawancarai sampel non-acak dari 57 narapidana yang saat ini menjalani hukuman 
untuk tindak pidana obat-obatan di suatu Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II di Jakarta.

Seperti yang dijelaskan para penulis laporan ini, hukuman keras dibenarkan dengan alasan bahwa hukuman 
itu efektif untuk mencegah orang melakukan tindak pidana, terutama tindak pidana obat-obatan, karena 
risiko dijatuhi hukuman ini jauh lebih besar daripada kemungkinan manfaat yang didapat dari tindakan 
tersebut. Selain itu, hukuman mati memiliki efek jera yang lebih daripada semua hukuman lainnya, 
sehingga dikatakan menjadi langkah pengendalian pidana yang unik dan efektif.

Sejauh ini, penelitian ilmiah tentang efek jera hukuman mati sebagian besar, meski tidak eksklusif, 
berasal dari AS, di mana hukuman ini hanya diterapkan dalam kasus pembunuhan berat. Dalam analisis 
mendalam pada 2012, Akademi Sains Nasional AS menyimpulkan bahwa tidak ada bukti bahwa eksekusi 
memiliki efek jera yang lebih besar daripada hukuman penjara seumur hidup. Di Asia Tenggara, satu studi 
yang membandingkan tingkat pembunuhan di Singapura dan Hong Kong – dua negara dengan ukuran 
yang serupa dan dengan kemiripan latar belakang etnis dan budaya – menemukan bahwa meskipun 
Singapura masih memberlakukan hukuman mati, kedua negara tersebut memiliki angka pembunuhan 
yang sebanding.

Melalui proses kolaboratif dengan para mitra kami, kami merancang sebuah alat penelitian yang peka 
untuk menjelaskan proses pengambilan keputusan mereka yang terlibat dalam aktivitas terkait obat-
obatan terlarang, dan untuk lebih memahami motivasi mereka dan pemahaman mereka tentang risikonya.

Semua narapidana yang mengambil bagian dalam tahap awal penelitian ini telah dihukum karena tindak 
pidana obat-obatan dalam lima tahun terakhir, sebagian besar dijatuhi hukuman antara delapan dan 12 
tahun penjara. Meskipun sampel kami terlalu kecil untuk dapat menarik kesimpulan luas, penelitian 
ini memungkinkan kami untuk menguji alat penelitian baru dan berhasul mengungkapkan beberapa 
jalur menuju keterlibatan dalam tindak pidana obat-obatan, serta pengalaman dalam sistem peradilan 
pidana. Yang juga penting, alat ini memberi indikasi tentang jenis temuan yang dapat kita harapkan 
dari fase dua penelitian kami, yang akan terdiri dari wawancara dengan sampel acak 200 orang yang 
dihukum karena tindak pidana obat-obatan dan dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup.

Satu temuan penting yang kami perkirakan akan terulang di tahap dua penelitian adalah bahwa, 
meskipun secara teori mekanisme efek jera pidana di Indonesia kuat, mereka yang diwawancarai tidak 
urung melakukan tindak pidana terkait obat-obatan. Mayoritas peserta relatif miskin; sebagian besar 
sudah menggunakan obat-obatan dan beralih ke perdagangan obat-obatan untuk membantu menutupi 
kebutuhan hidup penting dan mendasar bagi diri mereka sendiri dan orang-orang yang bergantung 
pada mereka, selain untuk memfasilitasi kecanduan mereka. Hampir semua sadar akan risiko dan 
khawatir akan ditangkap – meskipun demikian, mereka tetap melanjutkan aktivitas ilegal mereka. 
Meskipun kami tidak dapat membuat kesimpulan di luar kelompok ini – yang dijatuhi hukuman yang 
relatif singkat dibandingkan dengan banyak lainnya yang dihukum karena tindak pidana obat-obatan 
di Indonesia yang menjadi fokus tahap dua kami – temuan ini, dilihat dengan lensa teori efek jera yang 
mapan, menunjukkan bahwa sistem saat ini kemungkinan gagal mencapai tujuan yang dinyatakan.

Menugaskan dan melaksanakan penelitian sensitif semacam ini selama pandemi global menghadirkan 
banyak tantangan, antara lain, mendapatkan izin untuk mengakses Lapas dan melakukan wawancara 
tatap muka sementara menaati protokol kesehatan dan keselamatan. AJCU mampu menavigasi kedua 
masalah ini, serta menavigasi kepekaan politik, untuk melakukan wawancara di bawah pedoman etika 
yang ketat terkait persetujuan peserta, yang memastikan bahwa mereka memahami potensi implikasi 
dari keterlibatan mereka dalam penelitian ini. Kami sangat berterima kasih atas semua kerja sama 
yang kami dapatkan, dan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia yang telah 
memberikan izin untuk mengakses Lapas untuk melakukan penelitian penting ini.

Kami berharap akan melanjutkan tahap dua penelitian kami untuk memberikan bukti lebih lanjut yang 
dapat secara kritis menguji asumsi tentang efek jera dari hukuman berat, khususnya hukuman mati, 
untuk tindak pidana terkait obat-obatan. Penelitian ini dapat membantu memberi pembuat kebijakan 
dan pemangku kepentingan utama lainnya di Indonesia data penting untuk menentukan kebijakan 
pemasyarakatan, memastikan hukuman yang proporsional, dan menciptakan model berbasis keadilan 
sosial yang dapat membantu mengatasi akar permasalahan dan menawarkan solusi terapeutik bagi 
mereka yang rentan terhadap penggunaan obat-obatan dan kegiatan kriminal terkait lainnya.

Parvais Jabbar & Muhammad Afif 
Maret 2022
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Menyikapi hukuman: risiko dan imbalan dalam perdagangan gelap obat-obatan di Indonesia Temuan utama

Temuan utama
Studi kecil ini adalah tahap pertama dari proyek yang jauh lebih besar, dan ditujukan untuk 
mengembangkan alat wawancara dan menilai kelayakan studi yang lebih luas, yang akan dilakukan 
dengan orang-orang yang dihukum atas tindak pidana obat-obatan dan dijatuhi hukuman mati atau 
penjara seumur hidup di seluruh Indonesia. 

Kami melakukan wawancara tatap muka dengan sampel non-acak 57 narapidana dari satu lapas 
di Jakarta yang menjalani hukuman untuk tindak pidana obat-obatan, lebih dari 80% di antaranya 
ditangkap dalam lima tahun terakhir. Mayoritas dijatuhi hukuman antara 8 dan 12 tahun penjara. 

Meskipun kita tidak dapat menarik generalisasi dari studi kecil ini, jika temuannya serupa dengan 
studi ‘Tahap Dua’ yang direncanakan, ini akan menyiratkan bahwa argumen efek jera kemungkinan 
cacat. 

Lebih dari setengah responden kami (57%) tidak menyelesaikan sekolah menengah. Pada saat 
ditangkap, hampir setengahnya (47%) menganggur, dan sebagian besar lainnya tidak memiliki 
pekerjaan yang stabil atau berbayar tinggi.

Mayoritas mendapatkan sebagian besar pemasukan mereka dari perdagangan obat-obatan 
terlarang, bukan dari pekerjaan yang sah.

Sebagian besar peserta sudah menggunakan obat-obatan sebelum penangkapan mereka, dan 
sebagian sudah menggunakan obat-obatan selama beberapa tahun sebelum melakukan tindak pidana 
pengiriman, penjualan, atau perdagangan obat-obatan.

‘Kalau makai sih dari umur 13.
… Kalau jual?…

Jual [dari] 17 tahun.’

Mereka sudah berpengalaman dalam perdagangan obat-obatan terlarang:

 l	 	sekitar seperempat sudah terlibat dalam perdagangan obat-obatan terlarang dalam berbagai 
bentuk selama beberapa tahun sebelum penangkapan. Banyak di antaranya dalam peran yang 
relatif kecil, misalnya, kurir alih-alih ‘gembong’ dalam organisasi terlarang;

 l	 	hampir setengahnya pernah dihukum sebelumnya; dan
 l	 	hampir seperempat pernah dihukum karena tindak pidana yang sama setidaknya satu kali 

sebelumnya. 
Sebagian besar berpikir bahwa mereka suatu saat pasti akan ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara.

Mayoritas direkrut ke dalam tindak pidana obat-obatan oleh teman, dan, bagi sebagian besar, ini 
adalah hubungan yang relatif mapan yang ditandai dengan kepercayaan. Dan memang, kepercayaan 
adalah salah satu aspek utama perekrutan.

‘Awalnya dari teman sih ya… lihat kita udah ngga kerja. Kita nganggur ya kan… main ke tempat 
dia.. make [obat-obatan] bareng. Dia nanya, daripada ngga ngapa-ngapain mau ngga ikut saya 

[dalam perdagangan obat-obatan]?’

Hampir semuanya memiliki dorongan keuangan:

 l	 	sebagian besar memerlukan uang untuk kebutuhan pokok untuk diri sendiri dan tanggungan 
mereka;

 l	 	sebagian kecil menginginkan ‘kemewahan’, seperti mobil;
 l	 	beberapa mencari sensasi.

Sebagian besar melakukan perbuatannya sepenuhnya sadar akan risikonya, dan mayoritas khawatir 
akan masuk penjara.

Sebagian besar berpikir kemungkinan besar mereka akan ditangkap, diputus bersalah dan 
dijatuhi hukuman penjara. Hampir semua (90%) mengaku sudah mengambil beberapa tindakan 
kehati-hatian untuk mengurangi risiko tertangkap.

Peserta memiliki alasan keuangan yang wajar dan rasional untuk melakukan tindak pidana obat-
obatan. Mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka sendiri dan tanggungan mereka secara 
memadai melalui kegiatan ekonomi yang sah, tetapi manfaat dari melakukan tindak pidana ini 
tampaknya bukan sesuatu yang tidak dapat ditolak. Mereka memilih melakukan tindak pidana obat-
obatan demi kehidupan yang lebih baik bagi diri dan keluarganya.

Meskipun kami harus berhati-hati dalam membuat generalisasi dari temuan kami, mengingat kami 
tidak memiliki sampel acak narapidana, keputusan narasumber untuk melakukan perbuatannya 
tampaknya tidak mendukung teori efek jera. Walau mekanisme agar efek jera dapat efektif ada, 
namun para peserta kami tidak jera.

Laporan ini menunjukkan bahwa ‘perang melawan narkoba’ saat ini di Indonesia dan di kawasan 
Asia Tenggara yang lebih luas, yang mengandalkan hukuman keras untuk mengjerakan calon pelaku 
pidana obat-obatan, kemungkinan telah salah arah. Kebijakan ini dapat lebih merugikan pengguna 
obat-obatan tanpa meyakinkan mereka untuk tidak terlibat dalam perdagangan obat-obatan terlarang.

Salah satu peserta kami khawatir bahwa laporan ini tidak akan membuat perbedaan:

‘Cuma yang pengen saya tanyakan itu tadi, kira-kira rekaman saya ini tembus ga atau bekerja buat 
sini gitu. Soalnya saya lantang lantang aja kalau emang mereka ga ini. Soalnya … gimana ya kok 
pemerintah ga ada tindakannya semakin jadi gitu di sini. Kapan selesainya narkoba ini? Katanya 

perang narkoba? Kalau masih begini ya sampe anak saya punya anak juga ga bakal selesai.’



BAGIAN SATU: 
Tujuan studi

Studi kecil ini tidak dapat menentukan apakah mekanisme efek jera akan efektif atau tidak bagi 
mereka pada posisi lebih tinggi dalam struktur organisasi perdagangan obat-obatan terlarang – para 
importir atau ‘pedagang besar’ yang taruhan moneternya dalam perdagangan ini signifi kan dan untuk 
siapa, rasio ‘imbal risiko’-nya akan berbeda. Kasus seperti itu kemungkinan memiliki mekanisme efek 
jera yang berbeda. 

Proyek-proyek mendatang kami – yang akan fokus pada pengalaman sampel yang jauh lebih besar dan 
representatif dari narapidana yang dijatuhi hukuman mati atau seumur hidup di penjara di seluruh 
Indonesia, mereka yang kemungkinan adalah pemain kunci dalam perdagangan obat-obatan, dan 
pengalaman mereka yang sama-sama terpapar perdagangan obat-obatan namun belum tertangkap 
dan dihukum untuk itu – akan dapat menunjukkan apakah efek jera memiliki dampak yang lebih besar 
dalam kasus ini. Proyek-proyek tersebut akan mendalami apakah kebijakan dan praktik pemerintah 
terkait perdagangan obat-obatan memang berefek untuk mengurangi insiden dan prevalensi tindak 
pidana obat-obatan atau tidak.
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Tujuan studi

1.1 Konteks

Imperatif politik dan hak asasi manusia yang mendorong penghapusan hukuman mati di seluruh Eropa tidak 
cukup meyakinkan di Asia, di mana pidana obat-obatan menyebar luas. Khususnya di Asia Tenggara, fokusnya 
bukan pada perlindungan hak individu dari ekses kekuasaan pidana, melainkan pada perlindungan masyarakat 
dari bahaya terkait penggunaan obat-obatan. Saat ini, 35 negara masih mempertahankan hukuman mati untuk 
pidana obat-obatan.1 Tujuh di antaranya adalah negara dengan ‘aplikasi tinggi’; semuanya berada di Asia, dan 
enam negara yang tingkat hukuman matinya tertinggi untuk tindak pidana obat-obatan semuanya berada di 
Asia Tenggara.2 Jelas bahwa di wilayah ini hukuman mati paling baik dipahami dalam konteks ‘perang melawan 
narkoba’. Selain itu, bahkan ketika pedagang atau pengedar obat-obatan tidak dijatuhi hukuman mati, mereka 
cenderung dijatuhi hukuman terberat berikutnya: hukuman penjara yang lama.

Produksi dan perdagangan obat-obatan meningkat setiap tahun, dan pasar obat-obatan menjadi lebih kompleks, 
di mana lebih dari 35 juta orang menderita gangguan penggunaan obat-obatan secara global, dan dengan dampak 
yang sangat tidak proporsional pada mereka yang kurang beruntung secara sosial dan ekonomi.3 Produksi dan 
perdagangan gelap obat-obatan terlarang di Asia Tenggara berada pada taraf rekor, dengan pasar lebih dari 
US$61 miliar dan jenis serta jumlah obat-obatan terlarang yang berlipat ganda di dalam dan di sekitar ‘segitiga 
emas’, wilayah antara Thailand, Laos dan Myanmar yang secara historis menonjol dalam produksi opium.4 
Sementara setengah juta orang meninggal secara global pada 2019 sehubungan dengan penggunaan obat-
obatan, tidak semua meninggal karena mengonsumsi obat-obatan; beberapa meninggal akibat tindak pidana 
hak asasi manusia terkait upaya pengendalian obat-obatan, termasuk pembunuhan di luar hukum, penahanan 
massal, hukuman mati dan eksekusi.

Meskipun beberapa negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, memiliki program perawatan obat-obatan untuk 
pengguna dan pelaku pidana obat-obatan ringan, negara-negara biasanya menegaskan perlunya menjatuhkan 
hukuman terberat untuk sebagian besar pelaku pidana obat-obatan, meskipun ada variasi kebijakan penegakan 
dan ambang batas hukum terkait jumlah dan jenis obat yang dijual dan diperdagangkan di masing-masing 
negara. Maka, sementara laju penghapusan hukuman mati di negara-negara lain meningkat sejak akhir 1980-an, 
banyak negara di Asia Tenggara menanggapi kekhawatiran internasional tentang meningkatnya perdagangan 
obat-obatan terlarang dengan menerapkan hukuman mati untuk pembuatan, impor dan ‘kepemilikan untuk 
penjualan’ jumlah obat-obatan tertentu, yang seringkali ditentukan secara sewenang-wenang, atau dengan 
menerapkan hukuman mati wajib untuk perbuatan-perbuatan yang sebelumnya bersifat diskresioner. 

Di mana hukuman mati tidak dapat diterapkan, hukuman penjara yang lama adalah hal biasa, bahkan untuk 
tindak pidana obat-obatan ringan.5 Misalnya, Singapura memberlakukan berbagai hukuman keras untuk 
penjualan dan perdagangan obat-obatan: hukuman mati, penjara, dan cambuk.6 Thailand masih menjatuhkan 
hukuman mati bagi pelaku pidana obat-obatan, dan meskipun sudah tahun ketiga menerapkan moratorium, 
Malaysia menjatuhkan 25 hukuman mati baru untuk tindak pidana obat-obatan pada 2020, yang semakin 
meningkatkan populasi terpidana mati melebihi 1.200 orang, 70 persen di antaranya untuk pidana perdagangan 

1  Harm Reduction International (2021) The Death Penalty for Drug Offences: Global Overview 2020.
2  Ibid.
3  United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC, 2021) World Drug Report 2021, www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/wdr2021.html [diakses 
pada 22 Februari 2022]
4  Wojcik J, Southeast Asia has a Synthetic Drug Problem, China has Key Stake in Fixing It, Oxford Political Review, 15 Agustus 2020.
5  Ini dapat mencakup konsumsi obat pribadi, kepemilikan obat untuk penggunaan pribadi, dan kepemilikan peralatan yang digunakan dalam persiapan 
dan konsumsi obat. Beberapa negara di kawasan ini mengkriminalisasi yang terakhir, bahkan dalam situasi di mana program pengurangan dampak buruk 
mendistribusikan peralatan suntik steril untuk mengurangi risiko penyakit. 
6  Clift-Matthews A dan Jabbar P, Singapore Should be Ashamed of Lashings, The Times, 3 September 2020.

obat-obatan.7 Baru-baru ini, Presiden Rodrigo Duterte mengambil langkah untuk menerapkan kembali 
hukuman mati untuk pidana obat-obatan8 dan Sri Lanka telah mengancam akan mengakhiri moratorium 
eksekusi yang sudah berlangsung 45 tahun untuk beberapa terpidana mati untuk pidana obat-obatan.9

Di seluruh kawasan, “perang melawan narkoba” telah menciptakan situasi populisme pidana yang dampaknya 
mungkin paling berat pada orang-orang yang paling rentan dan kurang beruntung.10 Di semua negara ini, 
hukuman berat mendapat pembenaran terutama dengan alasan efek jera; pemerintah dan banyak warga percaya 
bahwa calon pelaku akan jera untuk melakukan tindak pidana obat-obatan, sehingga membenarkan hukuman 
yang ekstrem yang ditengarai akan menekan kerugian yang disebabkan perdagangan obat-obatan.

1.2 Alasan perlunya penelitian efek jera: studi kasus di Indonesia

Banyak negara di Asia Tenggara menganggap bahwa risiko kematian atau hukuman yang sangat keras 
lainnya niscaya akan mengjerakan calon pelaku, seperti halnya beberapa ekonom AS yang meyakini bahwa 
risiko eksekusi yang tidak menghalangi pelaku pembunuhan merupakan tindak pidana atas asas permintaan.11 
Di Indonesia, hukuman mati dibenarkan sebagai senjata yang diperlukan dalam arsenal pemerintah untuk 
memberantas tindak pidana obat-obatan.12 Pendekatan zero tolerance terhadap obat-obatan di Indonesia13 – 
sejak diberlakukannya undang-undang narkotika yang keras pada 1997, yang diubah lebih lanjut pada 200914 – 
terlihat dari angka hukuman mati yang senantiasa meningkat. Mayoritas dari 553 orang yang dijatuhi hukuman 
mati selama 20 tahun terakhir dihukum karena perdagangan obat-obatan, termasuk 101 pada 202015; ini 
menghasilkan 24 eksekusi, di mana 18 di antaranya dilaksanakan pada 2015 dan 2016 dibenarkan pemerintah 
dengan alasan ‘darurat narkoba’.16 Peningkatan upaya untuk pendekatan zero tolerance ini terlihat jelas pada 
Gambar 1, yang menunjukkan tren hukuman mati dan eksekusi dari waktu ke waktu untuk semua tindak 
pidana di Indonesia. Sementara itu, ribuan orang menjalani hukuman penjara yang lama karena berbagai tindak 
pidana terkait penggunaan obat-obatan, termasuk orang-orang yang di beberapa negara lain akan mendapatkan 
intervensi perawatan terapeutik.

7  Harm Reduction International (2021) The Death Penalty for Drug Offences: Global Overview 2020.
8  An Act Strengthening Drug Prevention and Control, Amending for the Purposes Republic Act No. 9165, As Amended, Otherwise Known as the 
‘Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002’ 2021 (the Philippines), House Bill No 7814.
9  Human Rights Watch, Sri Lanka: Resuming Death Penalty a Major Setback, 30 June 2019, www.hrw.org/news/2019/06/30/sri-lanka-resuming-death-
penalty-major-setback – diakses pada 22 Februari 2022.
10  Kenny P D, Populism and the War on Drugs in Southeast Asia, The Brown Journal of World Affairs, XXV(II) Spring/Summer 2019, hal/ 121-136.
11  Rubin P, Don’t Scrap the Death Penalty, Criminology and Public Policy, 8(4) 2009, hal. 853-9.
12  Edwards G, Babor T, Darke S, Hall W, Marsden J, Miller P dan West R, Drug Trafficking: Time to Abolish the Death Penalty, International Journal of 
Mental Health and Addiction, 8(4) 2010, hal. 616-619; Hood R dan Hoyle C, The Death Penalty: A Worldwide Perspective (Oxford University Press 2015).
13  Gunawan R dan Pamintori R T, Populism Versus Justice, Inside Indonesia, 137 2019. 
14  Stoicescu C dan Palmer W, Drugs and Drug Policy, Inside Indonesia, 137 2019.
15  Amnesty International, Amnesty International Global Report: Death Sentences and Executions 2020 (Amnesty International Publications 2020.
16  Maulana A, Indonesia: Indonesian Death Row and Problems of Unfair Trial (Asian Human Rights Commission 2018) at www.humanrights.asia/news/ahrc-
news/AHRC-PAP-002-2018 [diakses pada 22 Februari 2022].
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Gambar 1: Hukuman mati dan eksekusi di Indonesia (2000-2020)

Retorika politik bergantung pada statistik resmi yang melaporkan tingkat kematian terkait obat-obatan yang 
tinggi dan klaim bahwa penggunaan obat-obatan memiliki konsekuensi yang merusak bagi kesehatan bangsa,17 
meskipun angka statistiknya didasarkan pada metode dan tata cara pengumpulan yang diragukan.18 Meskipun 
hukuman keras tampaknya tidak berdampak pada perdagangan obat-obatan,19 yang mungkin menengarai 
kelemahan argumen efek jera, pendanaan publik terus diarahkan pada pengendalian dan penghukuman untuk 
pidana obat-obatan, alih-alih program yang berorientasi pada kesehatan masyarakat. Pemerintah Indonesia 
menyisihkan sekitar Rp 350 milyar per tahun untuk memenuhi kebutuhan kesehatan pengguna obat-obatan, 
namun menghabiskan lebih dari lima kali lipat jumlah tersebut untuk tindakan pengendalian obat-obatan yang 
menghukum penggunaan obat-obatan.20 Terlepas dari itu, para pendukung praktik pidana keras mengklaim, 
tanpa bukti yang kuat, bahwa masyarakat Indonesia berkomitmen pada hukuman mati dan bahwa hukuman 
itu harus dipertahankan karena efek jeranya.21

Dengan pengecualian studi tentang efek jera dan pembunuhan di Asia,22 hampir semua penelitian 
tentang efek jera hukuman mati selama ini dilakukan dan dibuat modelnya di utara global, dengan 
fokus pada pembunuhan – sebagai satu-satunya tindak pidana yang dapat dihukum mati di wilayah 
itu – dan sejah ini belum diketahui ada studi efek jera tentang obat-obatan dan hukuman mati.23 
Penelitian Amerika tidak konklusif mengenai efek jera dari hukuman mati; tinjauan atas lima 

17  Hoyle C, Appetite for Abolition: Opinion Formers’ Views on the Death Penalty in Indonesia (The Death Penalty Project 2021).
18  Maulana A, Indonesia: Indonesian Death Row and Problems of Unfair Trial (Asian Human Rights Commission 2018) at www.humanrights.asia/news/
ahrc-news/AHRC-PAP-002-2018 [diakses pada 22 Februari 2022]; Stoicescu C., Indonesia Uses Faulty Stats on ‘Drug Crisis’ to Justify Death Penalty, The 
Conversation, 5 Februari 2015.
19  Winarso I, Irawati I, dan Handoyo P, Country Report on Drugs, Indonesia: 1976-2016, 2019; Rowe E, From Drug Control to Harm Reduction, Inside 
Indonesia, 137 2019. 
20  Rowe E, From Drug Control to Harm Reduction’, Inside Indonesia, 137 2019.
21  McRae D, A Key Domino?: Indonesia’s Death Penalty Politics (Lowy Institute for International Politics 2012).
22  Zimring F E, Fagan, Jeffrey dan Johnson, David T, Executions, Deterrence, and Homicide: A Tale of Two Cities, Journal of Empirical Legal Studies 7 2010, 
hal. 1-29.
23  Fagan J, Deterrence and the Death Penalty in International Perspective, in United Nations Human Rights (ed.) Moving Away from the Death Penalty: 
Arguments, Trends and Perspectives (United Nations 2015).

dekade penelitian menyimpulkan bahwa kepercayaan pada efek jera tidak berdasar dan tidak dapat 
diandalkan, di mana pembuat kebijakan menyarankan untuk tidak menetapkan sanksi berdasarkan 
janji efek jera.24 Selain itu, analisis ratusan studi efek jera di AS dan Eropa menunjukkan bahwa 
walaupun efek jera dapat ditemukan dalam kaitannya dengan tindak pidana ringan, tidak ada efek 
seperti itu pada pembunuhan untuk jenis hukuman apa pun, termasuk eksekusi mati.25

Sejauh ini belum ada penelitian yang berusaha menjelaskan dampak ancaman hukuman keras 
terhadap tindak pidana obat-obatan, sementara jelas ada kebutuhan akan penelitian tentang obat-
obatan dan efek jera di Asia, khususnya Asia Tenggara. Kajian tentang efek jera dan obat-obatan 
di Indonesia ini mengambil pendekatan inovatif, yang disesuaikan dengan konteks dan kondisi 
lokal untuk menguji asumsi bahwa hukuman yang keras membuat para obat-obatan jera. Meskipun 
berfokus pada Indonesia, temuan kami relevan dengan Asia Tenggara secara umum. 

Penelitian efek jera sebelumnya dibingkai oleh pilihan rasional dan perspektif ekonometrik, 
berdasarkan metodologi kuantitatif yang membandingkan tingkat pembunuhan dan eksekusi, 
atau memperkirakan kemungkinan nyawa yang diselamatkan setelah setiap eksekusi.26 Meskipun 
pendekatan ini memiliki kekurangan metodologis,27 penelitian eksploratif kami dengan Universitas 
Atma Jaya menimbang untuk melanjutkan tradisi kuantitatif ini.28 Namun, sementara kami berusaha 
mengatasi keterbatasan penelitian sebelumnya dengan menghitung berbagai variabel di luar eksekusi 
dan tingkat kejahatan, kami tidak memiliki fakta sebaliknya.29 Selain itu, eksekusi terlalu jarang di 
Indonesia untuk dapat menyimpulkan signifikansi statistik dari data tersebut.30

Untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang faktor kontekstual, situasional dan interaksional 
serta proses pengambilan keputusan yang mendorong orang untuk melakukan tindak pidana obat-
obatan, kami meninggalkan kerangka teori efek jera umum yang didasarkan pada pilihan rasional 
dan memilih konseptualisasi teori efek jera yang lebih perseptual.31 Teori efek jera yang berdasarkan 
persepsi timbul dari kesadaran bahwa ‘apa yang orang pikirkan atau persepsikan tentang risiko atau 
tingkat hukuman resmi belum tentu sama dengan risiko objektif atau sesungguhnya dari hukuman, 
tetapi persepsi yang mereka miliki itulah yang memengaruhi apa mereka lakukan’.32  

Tertarik untuk mengeksplorasi peran yang dimainkan oleh persepsi subjektif akan risiko dalam proses 
pengambilan keputusan orang serta motivasi mereka untuk melakukan tindak pidana obat-obatan, 
kami bermaksud untuk memeriksa jalur-jalur menuju, motivasi di balik, dan proses pengambilan 

24  Nagin D dan Pepper J V, (eds.), Deterrence and the Death Penalty (The National Academic Press 2012); Blumstein A, Cohen J and Nagin D, Deterrence and 
Incapacitation: Estimating the Effect of Criminal Sanctions on Crime Rates (National Academy of Sciences 1978).
25  Dolling D, Entorf H, Dieter H, dan Rupp T, Is Deterrence Effective? Results of a Meta-Analysis of Punishment, European Journal of Crime Policy Research 
15 2009, hal. 201-224.
26  Untuk tinjauan literatur, lihat Hood R dan Hoyle C, The Death Penalty: A Worldwide Perspective (Oxford University Press 2015) bab 9.
27  Misalnya, agregasi data, asumsi yang membatasi, dan tingkat eksekusi yang rendah.
28  Ini akan memerlukan studi deret waktu yang komprehensif dan multifaktor tentang hukuman mati dan tren pidana obat-obatan di Indonesia, melalui 
pemodelan persamaan struktural dengan variabel laten. Lihat Fagan J, The Feasibility of Systematic Research on the Deterrent Effects of the Death Penalty in 
Indonesia (The Death Penalty Project 2019).
29  Lihat Nagin Daniel S, dan Sampson Robert J, The Real Gold Standard: Measuring Counterfactual Worlds that Matter Most to Social Science and Policy, 
Annual Review of Criminology 2 2019, hal. 123-145; Morgan Stephen L, and Winship Christopher, Counterfactuals and Causal Inference (Cambridge University 
Press 2015).
30  Manski C F dan Pepper J V, Deterrence and the Death Penalty: Partial Identification Analysis Using Repeated Cross-sections, Journal of Quantitative 
Criminology 29(1) 2013, hal. 123-141.
31  Williams Kirk R, an Hawkins Richard, Perceptual Research on General Deterrence: A Critical Review, Law & Society Review 20 1986, hal. 545; Fagan 
Jeffrey and Meares Tracey L, Punishment, Deterrence and Social Control: The Paradox of Punishment in Minority Communities, Ohio State Journal of 
Criminal Law 6 2008, p173; Waldo G P, dan Chiricos T G, Perceived Penal Sanction and Self-reported Criminality: A Neglected Approach to Deterrence 
Research. Social Problem, 19(4) 1972, pp522-540; Geerken M R, and Gove W R, Deterrence: Some Theoretical Considerations. Law & Society Review 9(3) 
1975, hal. 497-514.
32  Paternoster R, dan Bachman R, Perceptual Deterrence Theory, in Cullen F T, and Wilcox P, (eds.), The Oxford Handbook of Criminological Theory (Oxford 
University Press 2012) hal. 3. 
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keputusan sebelum seseorang terlibat dalam kegiatan kriminal terkait obat-obatan, termasuk 
perhitungan risiko dan imbalan. Teori efek jera perseptual memungkinkan mempertimbangkan lebih 
dari sekadar imbalan uang ketika memikirkan bagaimana calon pelaku mungkin menyeimbangkan 
risiko dan imbalan. Mungkin ada imbalan yang menonjol secara emosional (seperti sensasi) dan juga 
biaya, paling tidak risiko merusak hubungan yang signifikan.33 

1.3 Desain dan metode penelitian

Kami bertujuan untuk melakukan penelitian kuantitatif yang ambisius terhadap sekitar 200 
narapidana (yang dijatuhi hukuman mati maupun penjara seumur hidup) di seluruh Indonesia, dan 
sekitar 100 lainnya, orang-orang yang berada dalam komunitas pengguna obat-obatan yang belum 
pernah masuk – atau sedang tidak berada di – penjara (lihat Gambar 2 dan s.1.3.1, di bawah) untuk 
menguji apakah, atau sejauh mana, orang dapat dicegah melakukan tindak pidana obat-obatan. Untuk 
mengembangkan alat penelitian yang teliti untuk survei tersebut, dan untuk menguji kelayakan 
melakukan penelitian semacam itu, kami melakukan penelitian ‘Tahap Satu’ ini di satu lembaga 
pemasyarakatan di Jakarta (lihat bagian 1.3.4, dan Gambar 2, di bawah).

1.3.1 Desain studi

Kami hendak melakukan wawancara semi-terstruktur secara langsung dengan narapidana yang dihukum 
untuk pidana obat-obatan di sebuah lapas di Jakarta. Alat wawancara dirancang untuk mengeksplorasi 
apa yang memotivasi orang-orang untuk melakukan tindak pidana obat-obatan, seberapa besar risiko 
tertangkap dan dihukum menjadi faktor dalam pengambilan keputusan mereka, dan sejauh mana 
jumlah atau jenis hukuman berperan dalam pilihan mereka. Kami juga berusaha mengeksplorasi bobot 
faktor ‘pendorong’ dan ‘penarik’ lainnya, mencari informasi tentang persepsi mereka tentang risiko dan 
biaya hukuman potensial, serta persepsi mereka tentang manfaat keterlibatan dalam tindak pidana 
obat-obatan, terutama manfaat keuangan, namun juga manfaat psikologis, seperti kegembiraan atau 
manfaat sosial – misalnya, kedudukan mereka dalam komunitas obat-obatan. 

Seiring pertanyaan-pertanyaan terkait teori efek jera perseptual, wawancara bermaksud mengumpulkan 
informasi tentang latar narapidana (sosial ekonomi, keluarga, pekerjaan, pendidikan, dll, tetapi juga 
riwayat hidup, termasuk gender, kebangsaan dan kewarganegaraan) untuk menilai sejauh mana 
kerawanan, kerentanan dan kelemahan posisi mereka. Mengumpulkan cerita narapidana tentang 
perbuatan mereka, alasan keterlibatan mereka dan pengalaman mereka dalam peradilan pidana 
memungkinkan kita untuk mengeksplorasi kelemahan relatif di antara mereka yang ada di bawah 
kekuasaan sistem pidana. 

1.3.2 Pendekatan etis untuk perekrutan peserta

Setelah menerima persetujuan etis untuk penelitian,34 kami mendapatkan izin dari Direktorat 
Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk mewawancarai 
narapidana yang dihukum karena tindak pidana obat-obatan di sebuah lembaga pemasyarakatan 
di Jakarta. Para narapidana termasuk dalam kategori peserta yang rentan atau ‘berada dalam risiko’ 

33  Ibid. 
34  Protokol etis untuk penelitian ini disetujui oleh the University Research Ethics Committees of the University of Oxford (ref. no. R74247/RE001) dan 
Universitas Katolik Atma Jaya.

karena terbatasnya kemampuan mereka untuk membuat pilihan bebas tentang partisipasi mereka 
karena kondisi yang relatif memaksa. Untuk memastikan para narapidana bersedia berpartisipasi 
dalam penelitian, mereka diberi formulir informasi peserta dan lembar persetujuan dalam bahasa 
Indonesia oleh petugas lapas yang ditugaskan untuk tugas ini. Mereka diberi waktu yang cukup 
untuk membacanya sebelum diundang, oleh petugas penjara, untuk bertemu dengan peneliti dari 
Pusat Penelitian HIV AIDS Universitas Katolik Atma Jaya di ruang wawancara, untuk mengajukan 
pertanyaan lebih lanjut dan membuat pilihan tentang apakah mereka bersedia berpartisipasi dalam 
penelitian ini atau tidak. 

Mereka yang menunjukkan minat untuk berpartisipasi dalam penelitian ini kemudian ditemui seorang 
peneliti yang memberi mereka informasi lebih lanjut tentang penelitian secara lisan, membacakan 
kepada mereka formulir informasi peserta jika mereka tidak menunjukkan bahwa mereka sudah 
membaca dan memahaminya, dan bertanya apakah mereka ingin berpartisipasi. Lembar informasi, 
formulir persetujuan dan pertanyaan wawancara dalam bahasa yang sederhana, yang dapat diakses 
untuk usia baca 7-10 tahun, dan persetujuan lisan tersedia untuk peserta yang buta huruf.

Setelah narapidana mengindikasikan persetujuan untuk diwawancarai, dengan menandatangani 
formulir persetujuan, pewawancara menggunakan alat Penapisan Kesehatan Mental Penjara Singkat 
untuk menapis penyakit mental yang parah. Enam puluh empat narapidana menyatakan minatnya 
untuk berpartisipasi dalam penelitian ini. Namun, tujuh dianggap tidak memenuhi syarat; satu 
berubah pikiran tentang partisipasinya dan enam diindikasikan oleh alat Penapisan Kesehatan 
Mental menderita masalah kesehatan mental atau kognitif.

Sebelum wawancara dimulai, narapidana diingatkan bahwa mereka tidak berkewajiban untuk 
berpartisipasi dan bahwa mereka dapat menghentikan sesi kapan saja, serta menarik data mereka 
tanpa konsekuensi bagi mereka atau status mereka. Setelah persetujuan diberikan dan tidak ada 
tanda-tanda masalah kesehatan mental yang berat, wawancara dilakukan oleh seorang peneliti.

Salah satu risiko dalam melakukan penelitian dengan populasi narapidana adalah kemungkinan 
bahwa peserta akan membuat pernyataan yang memberatkan selama wawancara. Untuk mengurangi 
risiko tersebut, peserta diberi tahu sebelum setiap wawancara tentang batas-batas anonimitas dan 
kerahasiaan. Walau demikian, pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara memang tidak ditujukan 
untuk memperoleh informasi yang memberatkan. Pertanyaannya fokus pada kondisi pikiran dan 
motivasi orang tersebut sebelum melakukan perbuatan, alih-alih perilaku kriminal itu sendiri. 
Meskipun petugas Lapas hadir di ruang wawancara selama wawancara, petugas tidak cukup dekat 
untuk mendengar percakapan antara pewawancara dan narapidana.

Semua wawancara direkam secara digital dengan persetujuan narapidana; dalam dua kasus di mana 
izin untuk merekam tidak diberikan, dilakukan pencatatan tulisan tangan yang terperinci (data dari 
wawancara ini tidak lengkap). Perekaman dimulai setelah peserta menyebutkan namanya. Semua 
informasi pengenal dihapus dari file untuk memastikan anonimitas dan kerahasiaan. Meskipun 
penelitian ini dilangsungkan selama beberapa pembatasan COVID-19 masih berlaku, para peneliti 
kami yang berpengalaman di Pusat Penelitian HIV AIDS Universitas Katolik Atma Jaya mampu 
menyelesaikan semua wawancara secara tatap muka. Untuk mengurangi risiko penularan virus, 
mereka mengambil berbagai tindakan, seperti mengenakan masker, membawa cairan pembersih 
tangan, dan menjaga jarak fisik antara pewawancara dan narapidana atau staf Lapas.
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1.3.3 Peserta dan keterbatasan penelitian

Kami melakukan wawancara kualitatif semi-terstruktur dengan 57 narapidana yang dihukum 
karena berbagai perbuatan pidana terkait obat-obatan. Sampel kami pelaku obat-obatan dihasilkan 
dengan bantuan dari petugas penjara. Meski hal ini membuat penelitian mungkin dilakukan, ini 
membatasi kemampuan peneliti untuk secara langsung mengidentifikasi dan memilih kasus sampel 
dari kelompok sasaran. Para petugas Lapas telah diberitahu bahwa kami ingin mewawancarai sampel 
narapidana yang dihukum karena tindak pidana obat-obatan yang serius, terutama perdagangan 
obat-obatan, termasuk mereka yang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan hukuman mati. 
Namun mereka umumnya membawa pelaku yang tidak begitu serius, dan tak ada satu pun yang 
dijatuhi hukuman mati. Karena itu, kami mengeluarkan dari instrumen penelitian kami sejumlah 
kecil pertanyaan yang berkaitan dengan potensi ancaman hukuman mati atau eksekusi karena ini 
tidak berlaku untuk narasumber kami, dan sebaliknya berfokus pada pertanyaan tentang pilihan 
narapidana dalam melakukan perbuatan, dan tentang bagaimana mereka menimbang potensi biaya 
dan manfaat relatif dari perbuatannya.

Sementara dalam laporan ini kami merujuk mereka yang terlibat dalam perdagangan obat-obatan 
sebagai ‘pelaku’, mereka umumnya adalah penjual obat-obatan yang relatif minor. Kami tidak 
memiliki data yang andal tentang di mana posisi peserta kami dalam hierarki penjualan obat-obatan. 
Sebagian besar tampaknya cukup rendah dalam rantai pasokannya. Hal ini dapat berimplikasi pada 
pengujian dampak kebijakan dan hukum yang ditujukan untuk mencegah tindak pidana obat-obatan, 
karena hal tersebut mungkin ditujukan kepada mereka yang kemungkinan mendapat manfaat yang 
jauh lebih banyak, setidaknya secara finansial,  daripada mereka yang kami wawancarai dan yang 
kemungkinan menanggung risiko hukuman mati jauh lebih tinggi. Walau demikian, tidak ada alasan 
untuk percaya bahwa ambisi di Indonesia hanyalah untuk mengjerakan para gembong; dan memang, 
tampaknya pemerintah juga hendak mengjerakan pengedar dan kurir lokal juga. Karena itu, data 
kami dari studi kecil ini mungkin menarik bagi mereka yang bertanggung jawab atas kebijakan dan 
praktik pidana.

Terakhir, penting untuk diingatkan kepada pembaca bahwa sampel kami tidak mewakili total populasi 
narapidana yang menjalani hukuman untuk tindak pidana obat-obatan di Jakarta ataupun di seluruh 
Indonesia. Sampel kami tidak acak atau cukup besar untuk digeneralisasi. Ini adalah penelitian kecil 
yang dapat menunjukkan dengan baik apa yang mungkin kita temukan dalam populasi narapidana 
obat-obatan yang besar, acak dan representatif di seluruh Indonesia, tetapi mungkin berbeda dalam 
dua masalah utama. Pertama, kami belum mewawancarai narapidana di Lapas perempuan. Selain 
itu, walau kami sudah siap mewawancarai warga negara asing – di mana bahan penelitian kami 
sudah diterjemahkan ke bahasa lain yang dapat digunakan oleh tim peneliti untuk berkomunikasi – 
Lapas hanya menyediakan kepada kami warga negara Indonesia untuk diwawancarai. Oleh karena 
itu, studi Tahap Dua kami mungkin akan menemukan beberapa perbedaan dalam motivasi untuk 
melakukan tindak pidana dan persepsi risiko di antara warga negara asing, perempuan, dan lainnya 
yang menghadapi ancaman hukuman mati. 

1.3.4 Persiapan untuk studi Tahap Dua yang komprehensif

Selain mengumpulkan data untuk mengeksplorasi jalur-jalur yang ditempuh narapidana sampai 
melakukan tindak pidana obat-obatan dan sejauh mana ancaman hukuman memengaruhi pilihan 
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mereka tentang perbuatan tersebut, analisis data yang dikumpulkan dalam studi Tahap Satu ini akan 
membantu persiapan kami untuk studi efek jera dan obat-obatan Tahap Dua yang komprehensif.

Analisis cerita-cerita naratif (jalur) dalam proyek ini akan menginformasikan pengembangan survei 
kuantitatif untuk diberikan kepada sampel representatif lebih besar dari narapidana yang dijatuhi 
hukuman mati atau penjara seumur hidup dari berbagai wilayah Indonesia. Lebih lanjut, penelitian 
ini telah menunjukkan kelayakan untuk melakukan penelitian ini di Indonesia dalam kemitraan 
dengan Pusat Penelitian HIV AIDS Universitas Katolik Atma Jaya untuk penelitian tentang 
obat-obatan dan hukuman. Survei narapidana yang lebih luas akan dilakukan di tiga Lapas dari 
masing-masing empat wilayah di Indonesia dengan populasi pelaku pidana obat-obatan tertinggi 
( Jawa/Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi). Maksimal 20 responden akan dipilih secara acak dari 
masing-masing daerah untuk menghasilkan sampel keseluruhan sekitar 200 narapidana. Kami akan 
menggunakan ‘convenience sampling’ untuk memastikan narapidana perempuan dan warga negara 
asing disertakan dalam jumlah yang cukup.

Sementara wawancara dengan narapidana mengungkapkan faktor-faktor yang membentuk keputusan 
mereka untuk melakukan tindak pidana obat-obatan, wawancara ini tidak mengungkapkan proses 
pemikiran dan keputusan orang-orang yang menolak terlibat, terlepas dari kondisi sosial-ekonomi 
atau tekanan situasional yang serupa. Untuk itu, kami akan perlu mewawancarai mereka yang 
berada di luar gerbang penjara. Maka, dalam Penelitian Tahap Dua, kami hendak mengumpulkan 
kontak jejaring dari orang yang kami wawancarai di penjara, termasuk individu dalam komunitas 
yang terlibat dalam penggunaan obat-obatan terlarang atau ekonomi obat-obatan terlarang. Kami 
akan melakukan wawancara tatap muka dengan sekitar 100 orang di seluruh Indonesia (25 orang 
di setiap wilayah target kami) yang memiliki demografi yang sama dengan para narapidana, yang 
berada dalam komunitas pengguna obat-obatan, tetapi tidak melakukan tindak pidana yang cukup 
serius untuk dihukum penjara atau hukuman mati. Wawancara ini akan mengungkapkan faktor-
faktor yang memengaruhi pengambilan keputusan dan, khususnya, apakah ancaman hukuman mati 
mencegah beberapa calon pengedar obat-obatan. Wawancara ini mungkin juga memberi tahu kami 
jika beberapa pelaku pidana obat-obatan menghindari deteksi dengan mengekspos orang lain yang 
lebih rentan atau lebih rentan, termasuk warga negara asing, pada risiko yang lebih tinggi. Dengan 
kata lain, mereka dapat mengungkapkan orang-orang yang ‘dapat dibuang’ dalam jejaring obat-
obatan (lihat Gambar 2).
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Gambar 2: Suatu program penelitian
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2.1 Demografi sampel narapidana

Wawancara dilakukan dengan 57 narapidana Indonesia di Lapas laki-laki di Jakarta. Satu narasumber 
mengidentifikasi diri sebagai perempuan, dan tiga orang memilih untuk tidak mengidentifikasi 
gender mereka.35 Seperti yang ditunjukkan Tabel 1, ada proporsi yang sama dari orang yang sudah 
kawin dan berpisah/bercerai dalam sampel, tetapi proporsi terbesar dari narasumber adalah lajang.

Tabel 1: Demografi peserta dan informasi tentang tindak pidana

No % n

Status hubungan Lajangn 22 40% 55

Kawin 15 27%

Pisah/cerai 15 27%

Duda mati 3 6%

Tingkat pendidikan SD 8 14% 56

SMK 16 28%

SMP 8 14%

SMA 21 37%

D1-D3 2 4%

S1 1 2%

Usia saat ini 20-30 14 26% 53

31-40 18 34%

41-50 20 38%

51-60 0 0%

61+ 1 2%

Usia saat melakukan 
tindak pidana

10-19 24 46% 52

20-29 16 31%

30-39 9 17%

40-49 3 6%

50+ 0 0%

Tindak pidana Menyatakan  
tidak bersalah

3 5% 57

Kepemilikan 9 16%

Penyimpanan 4 7%

Pengantaran 18 32%

Penjualan 11 19%

Pengedaran 14 25%

Hukuman 5-7 tahun 12 22% 54

8-10 tahun 28 52%

11+ tahun 14 26%

Empat belas orang yang kami wawancarai berusia di bawah 30 tahun, namun kelompok terbesar 
(38%) berusia 41-50 tahun, diikuti 34% narapidana berusia 31-40 tahun. Hanya ada satu orang dalam 
sampel yang berusia di atas 50 tahun (lihat Tabel 1). 

35  Seperti yang dijelaskan di bagian 1.3 di atas, kami melakukan wawancara dengan 57 narapidana, tetapi dua orang menolak wawancara mereka direkam 
secara digital. Walau wawancara dicatat secara rinci dengan tulisan tangan, beberapa data dari dua wawancara ini hilang, dan dalam beberapa wawancara lain 
beberapa pertanyaan tidak dijawab, atau tidak relevan untuk orang yang diwawancarai. Oleh karena itu, beberapa tanggapan tidak berjumlah 57. 

Sebagian besar narapidana menyelesaikan sekolah menengah atau pernah menerima pelatihan 
kejuruan, tetapi hanya tiga yang menyelesaikan pendidikan di atas sekolah menengah atas, termasuk 
satu orang yang pernah kuliah. Seperti yang diilustrasikan Tabel 1, 14 persen narapidana hanya 
menyelesaikan sekolah dasar.

Mengingat bahwa mayoritas narasumber tidak terlalu tinggi pendidikannya, kami bertanya kepada 
narasumber tentang pekerjaan pada saat penangkapan. Lebih dari setengah (55%) punya pekerjaan, 
43 persen (12) di antaranya punya pekerjaan tetap atau kontrak jangka panjang, dan yang lain dalam 
pekerjaan sementara. Jenis pekerjaan yang paling umum di antara para narasumber adalah pengemudi 
(terutama pengemudi sepeda motor), dan di antara yang menganggur sebagian mengatakan pernah 
menjadi pengemudi. Lainnya menyebut bahwa mereka adalah pemilik toko (4), pekerja kantor (7), 
pekerja perhotelan (3) atau di industri jasa pelanggan lainnya (2), serta beberapa bekerja di berbagai 
pekerjaan manual atau keamanan (11). 

Beberapa dari mereka yang menganggur pada saat penangkapan mengatakan bahwa mereka terlibat 
dalam perdagangan obat-obatan terlarang karena mereka sedang ‘mencari kerja’: ‘Saya terlibat narkoba 
karena dipecat dari kerjaan sebelumnya’. Saat ditangkap, beberapa baru saja dibebaskan dari penjara 
dan mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan, dan tekanan keuangan mendorong mereka 
ke perdagangan obat-obatan kembali, mengingat mudahnya mereka dapat menemukan ‘pekerjaan’ di 
sana: ‘Saya baru saja keluar [dari penjara] jadi kegiatan saya terbatas’ – menjadi sebuah tema yang kami 
gali lebih dalam di bawah ini (lihat bagian 2.4.2).

2.2 Perbuatan dan hukuman narapidana

Satu dari enam narasumber dipenjara karena kepemilikan obat-obatan; yang lainnya terpidana kasus 
kurir obat-obatan (18), pengedaran/penjualan (25), dan penyimpanan obat-obatan (4) (Tabel 1). 
Hampir semua (91%) narasumber didakwa dengan Pasal 114 UU 35 Tahun 200936, 66% didakwa 
dengan Pasal 11237 (yang tidak memerlukan mens rea [niat] jika seseorang memiliki obat-obatan), tetapi 
hanya 8% didakwa dengan Pasal 132, yang mengharuskan penuntut menunjukkan bahwa ada orang 
lain yang terlibat dalam kegiatan kriminalnya. Ini agak mengejutkan mengingat banyak narasumber 
menyebutkan beberapa orang yang bekerja dengan mereka dalam perdagangan obat-obatan terlarang. 
Memang, banyak dari tanggapan mereka mengacu pada orang-orang yang lebih tinggi dalam jejaring 
obat-obatan yang memiliki kuasa atas si narapidana. Sepertiga peserta memperkirakan jejaring 
mereka terdiri dari tiga orang atau lebih sedikit, tetapi dua pertiga mengatakan jejaring mereka lebih 
dari empat, dan tiga dari mereka menduga lebih dari 10 orang. Mayoritas (38) tindak pidana peserta 
penelitian ini terkait dengan stimulan jenis amfetamin, seperti metamfetamin, empat penangkapan 
terkait ekstasi, dan satu terkait heroin. Sebelas hanya melibatkan ganja.

Tiga dari narapidana yang kami wawancarai mengaku tidak bersalah atas semua tuduhan terhadap 
mereka, meskipun dua lainnya mengatakan bahwa mereka hanya ‘sebagian’ tahu bahwa kegiatan 
mereka melanggar hukum. Misalnya, satu orang menjelaskan dia tidak menyadari bahwa dengan 
memiliki begitu banyak obat dalam kemasan, dia dapat didakwa atas penjualan. Semua kecuali empat 

36  Pasal 114: “Setiap orang yang tanoa berhak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, 
menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I …”
37  Pasal 112: “Setiap orang yang tanpa berhak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan 
tanaman …”
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peserta tahu jenis obat apa yang mereka miliki. Secara umum, data kami menengarai bahwa sebagian 
besar narapidana yang kami wawancarai sepenuhnya bersalah atas tindak pidana yang mereka lakukan. 

Beberapa ditangkap karena yang lain dalam jejaring obat-obatan mereka sudah menjadi perhatian 
polisi:

‘Pada intinya kan saya ke gudang (tempat penyimpanan narkotika), saya jemput (ambil narkotika), 
ngelempar (antar narkotika). Jadi bagi-bagiin nih […] perintah dari bos […] Akhirnya, saya paksain, 
saya kasih ternyata yang saya kasihin emang udah sakit […] Pas saya lagi posisi lagi jaga, ngga lama 

udah ketangkep.

‘Teman beli, ya saya ladenin. Ketemu di taman. Rupanya itu polisi.’

‘Teman saya ada yang ketangkap duluan. Terus ya ditanya sama polisi kan dari siapa, dari saya.’

Para narapidana dalam sampel kami telah dijatuhi hukuman penjara antara 5 sampai 15 tahun untuk 
tindak pidana obat-obatan; seperti yang ditunjukkan Tabel 1, sebagian besar telah dijatuhi hukuman 
antara 8 hingga 12 tahun, dengan rata-rata hukuman di antara orang-orang yang kami wawancarai 
adalah 9 tahun.

Di Indonesia, ‘denda tambahan’ hampir selalu dikenakan, selain hukuman penjara, untuk tindak pidana 
obat-obatan.38 Jika terpidana tidak dapat membayar denda, jangka waktu lebih lanjut yang relatif 
singkat ditambahkan ke hukuman penjara mereka. Hampir semua narasumber dijatuhi hukuman 
denda tambahan di samping hukuman utama mereka. Bagi sebagian besar, jumlahnya adalah satu 
miliar rupiah. Ini adalah jumlah yang luar biasa besar, di luar jangkauan kebanyakan orang, apalagi 
mereka yang berdagang obat-obatan untuk menghidupi keluarga mereka. Seperlima dari narapidana 
yang kami wawancarai dijatuhi denda antara Rp800 juta (denda minimum untuk Pasal 112 terkait 
kepemilikan) dan Rp1 miliar. Jelas, pembayaran denda seperti itu sangat tidak mungkin dan tidak 
ada narasumber yang mampu membayarnya. Akibatnya, mereka harus menjalani hukuman tambahan 
di penjara, sebagian besar hingga enam bulan (18 orang 1-3 bulan, 21 orang 4-6 bulan), tetapi tiga 
lainnya lebih lama.

Alasan untuk denda tambahan ini tidak jelas, meskipun jelas berhubungan dengan ‘perang melawan 
narkoba’ dan mungkin dirancang untuk merugikan ‘gembong narkoba’ secara finansial. Di hampir 
semua kasus pidana di mana denda tambahan diizinkan, hakim akan memasukkannya ke dalam 
putusan. Ini tampaknya menjadi kebiasaan yang terus berlanjut meskipun hakim seharusnya 
menyadari bahwa sebagian besar terdakwa tidak memiliki kemampuan untuk membayar. Sebuah 
artikel berdasarkan informasi dari salah satu Pengadilan Tinggi di Indonesia menunjukkan bahwa 
tidak pernah ada pelaku yang dihukum karena tindak pidana obat-obatan yang membayar denda 
mereka. Karena itu penulis artikel tersebut mengklaim bahwa segala kemungkinan adanya efek jera 
dari undang-undang tersebut gagal.39 Memang, tidak dapat dibayangkan siapa pun akan membayar 
jumlah sebesar itu dengan imbalan hanya beberapa bulan keringanan penjara, maka karena itu kita 

38  Menurut UU 35 Tahun 2009, setiap hukuman yang dijatuhkan memiliki denda terkait, kecuali Pasal 127 yang hanya merujuk pada pengguna narkoba dan 
hukumannya lebih ringan, biasanya termasuk rehabilitasi. Namun, denda sudah menjadi ciri Undang-undang tahun 1997 tersebut.
39  Hushendar Mas Efektivitas Pidana Denda Dalam Perkara Narkotika, badilum.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_attachments&task=download
&id=679 – diakses pada 20 Februari 2022.

harus berasumsi bahwa denda lebih memenuhi fungsi simbolis untuk menghukum pelaku pidana 
obat-obatan lebih lanjut.

2.3. Keuangan, tanggung jawab, dan kehidupan keluarga

Walau hanya lebih dari separuh narasumber memiliki pekerjaan saat ditangkap, dan mayoritas 
melaporkan bahwa situasi keuangan mereka ‘baik’ (22) atau ‘lebih dari baik’ (8), penyelidikan lebih 
lanjut tentang penghasilan mereka menunjukkan bahwa sebagian besar tidak mendapatkan upah 
yang layak dari pekerjaan mereka yang sah.

Seperti yang ditunjukkan Gambar 3, tidak satu pun dari 14 narasumber yang tidak memiliki cukup 
uang, tujuh dari yang kadang-kadang (tetapi tidak selalu) memiliki cukup uang (hal yang digambarkan 
oleh beberapa peserta sebagai ‘naik turun’), atau dua orang yang memiliki cukup uang untuk bertahan 
hidup, benar-benar memiliki penghasilan resmi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari 
dan menjalani kehidupan yang memuaskan (situasi keuangan peserta tanpa penghasilan obat-obatan 
ditunjukkan oleh batang hijau pucat pada Gambar 3). Dengan kata lain, tanpa pendapatan obat-
obatan, hampir setengah dari narasumber tidak memiliki cukup uang.

Di antara 22 peserta yang berada dalam posisi keuangan yang baik atau ‘lebih dari baik’, setengahnya 
berada dalam situasi keuangan tersebut karena pendapatan dari perdagangan obat-obatan terlarang, 
dan semua kecuali satu yang memiliki lebih dari cukup uang menganggap diri mereka mapan secara 
finansial karena perdagangan obat-obatan (diilustrasikan pada Gambar 3 dengan batang hijau tua).

Lebih dari seperempat narapidana memiliki uang yang ‘pas-pasan’, ‘cukup’, atau ‘lebih dari cukup’ 
tanpa penghasilan dari perdagangan obat-obatan terlarang. Dengan kata lain, tiga perempat tidak 
memiliki cukup uang untuk hidup tanpa pendapatan yang mereka terima dari perdagangan obat-
obatan, meskipun beberapa mengatakan mereka memiliki situasi keuangan yang memuaskan sebelum 
keterlibatan mereka. Seperti yang dijelaskan satu dari mereka: ‘Saya gagal. Semuanya runtuh. Saya 
baik-baik saja di hotel. Pekerjaan itu bagus. Betapa bodohnya saya. Akhirnya saya terlibat dalam narkoba 
lagi. Saya bertanya-tanya kenapa orang ngga pernah puas dengan apa pun?’
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Gambar 3: Situasi keuangan dengan atau tanpa pendapatan obat-obatan 

Berdasarkan pendapatan ilegal dan legal dari sampel yang memberikan informasi relevan,40 rata-rata pendapatan 
legal per bulan pada saat penangkapan41 adalah Rp5,30 juta. Meskipun ini bukan pendapatan yang tinggi 
menurut standar apa pun, ini lebih dari rata-rata untuk Indonesia;42 memang, jumlah ini lebih dari dua kali lipat. 
Ini menengarai bahwa sampel narapidana kami tidak termasuk di antara mereka yang kondisi keuangannya 
memprihatinkan. Yang jauh lebih menarik adalah rata-rata pendapatan ilegal, yaitu Rp39,34 juta per bulan, 
jumlah yang jauh lebih tinggi. Jelas bahwa beberapa peserta kami meningkatkan pendapatan mereka secara 
signifikan, meskipun mereka adalah pemain yang relatif kecil dalam perdagangan obat-obatan terlarang.  

Orang-orang cenderung menginginkan lebih dari sekadar kebutuhan dasar, bahkan untuk memiliki sedikit 
kemewahan. Sehingga kami tertarik untuk mengeksplorasi apa yang dapat dibeli oleh orang-orang yang 
kami wawancarai dengan atau tanpa akses ke pendapatan ilegal. Sementara hanya delapan narapidana 
yang terlilit utang ketika ditangkap, sembilan orang melaporkan tidak mampu membeli kebutuhan dasar, 
dua mengatakan mereka hanya mampu untuk beberapa waktu, dan sembilan orang lagi hanya dapat 
memenuhi kebutuhan dasar mereka dari pendapatan gelap mereka.

Setengah mengatakan mereka tidak mampu membeli kemewahan dan beberapa dari mereka yang 
mampu43 mengatakan bahwa hal ini hanya mungkin dengan uang dari obat-obatan. Lebih lanjut, 
beberapa narasumber mengatakan bahwa mereka membutuhkan pendapatan yang lebih tinggi dari obat-
obatan untuk mendukung penggunaan obat-obatan mereka sendiri, yang sulit untuk diteruskan dengan 
pendapatan mereka dari pekerjaan yang sah.

40  Kami tidak menanyakan narasumber tentang pendapatan ilegal mereka sehingga tidak memiliki data untuk sampel lengkap. Namun, dalam menjawab 
pertanyaan tentang pendapatan pada saat melakukan perbuatan, 29 peserta memberikan informasi lebih lanjut tentang pendapatan ilegal.
41  Ini adalah pendapatan rata-rata yang disesuaikan, setelah menghilangkan dua ‘pencilan’ (dengan dua outlier, rata-ratanya adalah Rp6.81 juta).
42  Menurut Badan Pusat Statistik, rata-rata gaji bulanan di Indonesia adalah Rp2.736.463 www.bps.go.id/indicator/19/1521/1/rata-rata-upah-gaji.html – 
diakses pada 20 Februari 2022.
43  Data tentang pertanyaan ini tidak ada dalam banyak kasus. Jawaban atas pertanyaan lain menunjukkan bahwa sejumlah besar, mungkin mayoritas dari 
mereka yang mampu membeli barang mewah, hanya bisa melakukannya karena pendapatan dari obat-obatan.

Mungkin tidak mengherankan bahwa sebagian besar (44 narasumber) mengatakan bahwa mereka 
sudah menggunakan obat-obatan sebelum mereka ditangkap, dan 10 orang pernah menjalani 
rehabilitasi wajib. Penggunaan obat-obatan adalah pengenalan paling umum ke dunia narkotika, 
dan bagi sebagian dari mereka, kemungkinan menjadi jalur untuk menjual atau menjadi kurir 
obat-obatan, terutama di antara mereka yang berada dalam situasi keuangan yang buruk dan perlu 
mendanai penggunaan mereka sendiri. Sebagian besar narasumber (36) pertama kali terlibat dalam 
tindak pidana obat-obatan sebelum usia 25 tahun, dengan delapan di antaranya memulai sebelum 
mereka berusia 14 tahun, seperti yang ditunjukkan Gambar 4. 

Gambar 4: Usia saat pertama kali terlibat tindak pidana obat-obatan (tahun)

Mengingat penggunaan obat-obatan berulang dapat berdampak pada kesehatan fisik dan mental, 
kami bertanya kepada peserta bagaimana kesehatan mereka. Hampir seperlima mengatakan 
kesehatan mereka buruk, dengan tiga di antaranya menyebutkan kesehatan mental yang buruk 
dan dua di antaranya mengaitkan kesehatan mereka yang buruk dengan penggunaan obat-obatan. 
Beberapa menyebutkan status HIV positif mereka, dan dua responden mengaku baru mengetahui 
status mereka saat di kantor polisi atau di penjara. Ada pula satu orang yang mengatakan bahwa 
dia sehat sebelum ditangkap, tetapi kini mengidap HIV dan TB. Namun, seperti yang ditunjukkan 
Gambar 5, mayoritas menikmati kesehatan yang baik, menengarai bahwa penggunaan obat-obatan 
mereka tidak dianggap melemahkan.
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Gambar 5: Kondisi kesehatan peserta

Keluarga adalah sumber dukungan dan bimbingan dan dapat berdampak positif pada kesehatan 
mental seseorang, tetapi juga dapat menjadi sumber tekanan, khususnya ketika bergantung secara 
finansial. Kami meminta narasumber untuk menjelaskan kehidupan keluarga mereka untuk 
menentukan apakah keluarga menjadi faktor protektif atau kemungkinan faktor risiko kriminogenik, 
yang dapat menjadi alasan untuk mencari penghasilan ilegal. Sementara delapan peserta tinggal 
sendiri, dan satu dengan teman, sebagian besar tinggal bersama pasangan (12), pasangan dan anggota 
keluarga lainnya (14), atau dengan orang tua dan/atau saudara kandung (19). Hal yang penting adalah 
bahwa mayoritas (43) memiliki tanggungan. Sementara rata-rata mereka punya 1,41 tanggungan 
anak, secara keseluruhan mereka memiliki rata-rata 3,02 tanggungan (termasuk saudara kandung 
dan orang tua), dengan delapan hanya memiliki satu tanggungan, tetapi 10 memiliki lima atau lebih. 
Lebih dari dua pertiga (68%) dari yang tinggal bersama orang lain bertanggung jawab secara finansial 
untuk mereka, dan beberapa lagi bertanggung jawab secara finansial untuk setidaknya beberapa dari 
orang-orang tersebut.

Tidak mengherankan bahwa beberapa narasumber menceritakan kesulitan keuangan mereka: ‘Kami 
hidup pas-pasan ... saya ada masalah keuangan’; ‘Saya termasuk yang kurang beruntung’. Beberapa secara 
terang menyatakan bahwa tanggung jawab mereka terhadap tanggungan mendorong mereka untuk 
melakukan tindak pidana: ‘Saya menanggung istri dan anak saya. Akhirnya ambil jalan pintas [terlibat 
dalam tindak pidana obat-obatan] meskipun hidup saya layak’ – satu pokok yang akan kita bahas kembali 
pada bagian 2.4.2 di bawah. Meski demikian, yang lain bercerita tentang kebahagiaan yang diberikan 
keluarga kepada mereka: ‘Keluarga saya harmonis’; ‘Keluarga saya bahagia. Kami sering tertawa, ngobrol, 
dan membahas banyak hal’. Namun, terkadang komentar seperti itu diikuti pernyataan negatif tentang 
tekanan yang disebabkan keluarga oleh narasumber sendiri:

‘Kehidupan di keluarga sih sebenernya harmonis. Tapi […] berat banget [karena] stigma ODHA.’

‘kehidupan [saya] rock and roll banget… Apa aja masuk gitu, ngipe [menyuntik] iya, dugem [dunia 
gemerlap malam] iya, gele [ganja] iya, nyabu iya obatan [penenang] iya’

Sejauh ini, data kami menunjukkan bahwa sebagian besar narasumber memiliki tanggung jawab 
keuangan dan sebagian besar merasa mereka tidak dapat memenuhinya, atau bahkan hidup nyaman 
sendiri tanpa penghasilan ilegal. Sementara beberapa jelas khawatir tentang keterlibatan mereka 
dalam perdagangan obat-obatan, imbalan finansial mungkin sangat penting dalam keputusan mereka 
untuk melakukan tindak pidana obat-obatan. Dengan gambaran demikian, sekarang kita beralih 
ke perbuatan yang dilakukan para narapidana dan menjelajahi kesadaran mereka tentang apa yang 
mereka lakukan pada saat mereka memutuskan untuk melakukan tidak pidana.

2.4 Jalan menuju tindak pidana obat-obatan

Untuk memahami apa yang memotivasi sebagian orang melakukan tindak pidana obat-obatan, atau 
apa yang mungkin menciptakan kondisi di mana orang membuat pilihan itu, kita membutuhkan 
lebih dari sekadar informasi tentang kebutuhan finansial. Lagi pula, ada banyak orang yang berada 
dalam situasi keuangan yang genting namun tidak melakukan tindak pidana. Faktor individu lainnya, 
seperti penggunaan obat-obatan, hukuman sebelumnya dan, yang penting, hubungan yang signifikan 
dengan ‘perekrut’, mungkin telah berperan dalam keputusan seseorang untuk melakukan tindak 
pidana obat-obatan. Pertama, kami mencari informasi tentang awal mula keterlibatan peserta dan 
kegiatan kriminal mereka sebelumnya.

Gambar 6 menunjukkan usia di mana peserta pertama kali terlibat dalam kegiatan kriminal yang 
membawa mereka pada hukuman saat ini. Sangat menarik untuk dicatat bahwa 13 narasumber 
memulai jenis kegiatan kriminal mereka saat ini di atas usia 35 tahun. Ini mungkin terkesan agak 
terlambat masuk ke penjualan obat-obatan, dan beberapa di antara mereka mengaku terlibat 
dalam perdagangan obat-obatan hanya selama beberapa bulan atau tahun, meskipun yang lainnya 
ada yang terlibat dalam tindak pidana obat-obatan lain selama lebih dari satu dekade. Ketika kita 
memperhitungkan usia narasumber (Tabel 1, di atas), ini menengarai bahwa sekitar seperempat 
terlibat dalam tindak pidana obat-obatan setidaknya selama beberapa tahun sebelum penangkapan 
yang mengakibatkan hukuman penjara ini. Selanjutnya, ketika Gambar 6 disandingkan dengan 
Gambar 4 dan 7, kita melihat bahwa, untuk 43% responden, tindak pidana saat ini bukanlah tindak 
pidana terkait obat-obatan yang pertama, dan sebelumnya didahului penggunaan obat-obatan selama 
beberapa tahun. Memang, banyak narasumber bercerita tentang karier mereka sebagai kurir obat-
obatan yang didahului masa mereka sebagai pengguna obat-obatan. 

0

10

20

30

40

50

60

70

Buruk Biasa Biak Sangat baik

   Tidak menyebut apa-apa             Menyebut obat-obatan  

   Menyebut kejiwaan              Menyebut fisik             Total

Menyikapi hukuman: risiko dan imbalan dalam perdagangan gelap obat-obatan di Indonesia



30 31

Temuan

Gambar 6: Usia ketika mulai melakukan jenis tindak pidana obat-obatan saat ini (tahun)

Kami menanyakan secara spesifik berapa lama mereka terlibat dalam tindak pidana obat-obatan. 
Sementara tujuh narapidana sudah melakukan tindak pidana selama kurang dari satu tahun, lebih 
dari setengah (28) terlibat antara satu dan lima tahun, hampir seperempat terlibat antara enam dan 
10 tahun, dan delapan lainnya pernah melakukan jenis tindak pidana obat-obatan serupa antara 11 
dan 35 tahun. Keterlibatan mereka tampaknya tidak tergantung pada usia, dengan variasi yang cukup 
besar dalam jangka waktu di berbagai kelompok usia. Mengingat lamanya waktu terlibat dalam tindak 
pidana obat-obatan, tidak mengherankan bagi kami bahwa hampir setengahnya pernah dijatuhi 
hukuman sebelumnya (untuk salah tindak pidana obat-obatan, tindak pidana lainnya, atau keduanya) 
dan hampir seperempat pernah dihukum setidaknya sekali sebelum tindak pidana yang sama (lihat 
Gambar 7). Walau demikian, untuk lebih dari setengah dari narasumber (31) hukuman kali ini adalah 
yang pertama bagi mereka untuk tindak pidana obat-obatan. Jika informasi ini akurat, ini menengarai 
kemungkinan yang agak tinggi untuk dihukum karena tindak pidana obat-obatan. Beberapa orang 
melaporkan bahwa mereka pernah ditangkap sebelumnya tetapi kemudian dibebaskan, karena mereka 
dapat memberikan uang untuk menyuap pihak berwenang setelah hanya beberapa hari penahanan, 
meskipun kami tidak dapat memverifikasi ini. 

Gambar 7: Hukuman sebelumnya

2.4.1 Perekrutan ke dalam pidana obat-obatan

Dalam upaya memahami jalur-jalur yang membawa orang menuju perbuatan pidana, akan sangat 
baik untuk mempertimbangkan tidak hanya kapan mereka mulai melakukan tindak pidana, tetapi 
bagaimana mereka memulainya, siapa yang merekrut atau membujuk mereka untuk melakukan 
tindak pidana obat-obatan, dan apa yang mereka ketahui tentang risiko melakukan tindak pidana 
pada saat memutuskan itu. Sebagaimana dijelaskan pada Gambar 8, mayoritas narasumber direkrut 
untuk melakukan tindak pidana obat-obatan oleh teman, dan sementara 10 dari mereka baru saja 
berkenalan dengan perekrut (satu tahun atau kurang), dan sembilan sudah mengenal perekrutnya 
lebih dari 20 tahun, rata-rata lamanya hubungan adalah delapan setengah tahun – lebih dari cukup 
waktu untuk mengembangkan hubungan yang bermakna yang biasanya ditandai dengan rasa saling 
percaya. Ini sesuai dengan penelitian dari AS dan Inggris yang menunjukkan bahwa masuknya 
seseorang ke dalam dunia kriminal obat-obatan sering dikaitkan dengan jejaring sosial seseorang.44

44  Windle James dan Briggs Daniel, Going Solo: The Social Organisation of Drug Dealing Within a London Street Gang, Journal of Youth Studies 18(9) 2015, 
pp1170-1185; Taylor Matthew and Potter Gary R, From ‘Social Supply’ to ‘Real Dealing’ Drift, Friendship, and Trust in Drug-dealing Careers, Journal of Drug 
Issues 43(4) 2013, hal. 392-406.
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Gambar 8: Hubungan peserta dengan perekrut 

Memang, konsisten dengan sejumlah etnografi Amerika tentang komunitas obat-obatan, kepercayaan 
muncul sebagai aspek yang menyertai perekrutan (lihat Gambar 9), yang menunjukkan bahwa 
pengedar obat-obatan Indonesia terlibat dalam perdagangan obat-obatan melalui proses sosial yang 
agak organik.45 Ketika ditanya mengapa mereka direkrut, lima narasumber menyebut pengetahuan 
perekrut mereka tentang kebutuhan keuangan mereka, tetapi hampir setengah dari mereka yang 
menjawab (19 dari 42) mengatakan itu karena mereka dianggap ‘dapat dipercaya’, dan sembilan 
lainnya menyebut bahwa mereka sudah mengenal perekrut mereka cukup lama, menyiratkan suatu 
hubungan yang ditandai kepercayaan: 

‘Kami teman nongkrong bareng, terus dia kenalin saya ke bosnya.’

‘Kalau bisa dibilang itu udah seperti sodara sendiri. Gimana ya waktu sama sama susah […] Waktu saya 
bebas ini, kan dia masih di dalam [penjara]. Seminggu kemudian dia mengabari saya mau menawari 
kerjaan begitu. Saya bilang ntar dulu mau istirahat dulu, kalau saya sudah siap pasti saya kabari lagi. 

Namanya saya di luar juga nganggur atau gimana kan? Butuh makan juga. Ya udah akhirnya saya 
kabari dia. Kalau untuk ininya dia yang ngarahin semuanya. Jemput-jemputnya di mana gitu.’

‘Oh, saya dapet cewe lah ibaratnya. Ternyata cewe itu dari pengedar juga. Keluarganya pengedar […] 
Nawarin saya, “mau ngga lu ada kerjaan” katanya.’

‘Awalnya dari temen sih ya […] kita nganggur ya kan, jadi kita main ke tempat dia.

Dia nanya daripada ngga ngapa-ngapain mau ngga ikut saya [terlibat dalam perdagangan obat-obatan]”

45  Lihat, contohnya, Adler Patricia, Wheeling and Dealing: An Ethnography of an Upper-level Drug Dealing and Smuggling Community (University of Columbia 
Press 1993).

Gambar 9: Kepercayaan dan perekrutan ke dalam pidana obat-obatan

Mengingat bahwa sebagian besar narasumber direkrut oleh orang yang sudah mereka kenal bertahun-
tahun, mungkin tidak mengherankan bahwa sepertiga dari narapidana yang kami wawancarai 
memutuskan untuk melakukan perbuatan pidana untuk mana mereka dijatuhi hukuman dalam 
waktu kurang dari satu jam, dan setengah dari responden membutuhkan waktu kurang dari 24 jam 
untuk membuat keputusan, seperti yang ditunjukkan oleh satu perbincangan antara pewawancara 
dan seorang narapidana:

Pewawancara: ‘Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan?’

Peserta: ‘Langsung.’

Orang lain yang diwawancarai menyebut keputusannya sebagai spontan: ‘Saya langsung jawab ya… 
karena saya pikir kesempatan tidak datang dua kali.’ 

Beberapa membutuhkan waktu sedikit lebih lama, tetapi masih membuat keputusan yang cukup 
cepat (delapan orang membutuhkan waktu 1-2 minggu). Satu orang menjelaskan bahwa ia 
mempertimbangkan sumber pendapatan (legal) lainnya: 

Pewawancara: ‘Berapa lama tuh dari abang tahu, “oh ini main gorilla kayak gini”, sampe akhirnya 
memutuskan, “ya udah lah gua ikutan deh gitu”?’

Peserta: ‘Satu minggu.’
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Pewawancara: ‘Satu minggu, OK.’

Peserta: ‘Karena jarak satu minggu saya coba cari kerjaan lain, belum dapat.’

Di luar itu, dua orang membutuhkan waktu 3-4 minggu dan sembilan membutuhkan waktu 1-3 
bulan, tetapi hanya dua orang yang membutuhkan waktu lebih dari tiga bulan untuk memutuskan.

Banyak yang sebelumnya pernah terlibat dengan obat-obatan (kebanyakan sebagai pengguna), 
atau sedikit banyak mengenal tindak pidana dan jejaring obat-obatan. Pilihan untuk masuk ke 
perdagangan obat-obatan hanyalah salah satu dari sedikit peluang yang ada dalam jangkauan mereka 
untuk mendukung keluarga mereka atau untuk penggunaan obat-obatan mereka sendiri. Seringkali, 
tawaran dari teman atau kontak lain untuk menjadi kurir dikemas sebagai peluang ‘pekerjaan’, yang 
dapat menjelaskan persepsi tentang pekerjaan legal versus pekerjaan ilegal. Sementara menyadari 
sifat ilegal dari perdagangan obat-obatan mereka, di pertanyaan sebelumnya tentang pekerjaan sah 
keluarga mereka, atau seberapa besar gaji yang mereka anggap layak untuk pekerjaan legal, beberapa 
tampaknya bingung dengan perbedaan antara legal dan ilegal. kerja. Ini mungkin menengarai suatu 
konseptualisasi pekerjaan yang lebih cair, di dunia di mana ekonomi bawah tanah mungkin sama 
berkembangnya dengan ekonomi legal, tetapi juga di mana ekonomi informal (yang menyiratkan 
kegiatan ilegal atau terlarang) bisa sangat menguntungkan dan sering menjadi satu-satunya cara 
bagi sebagian besar penduduk untuk mendapatkan pekerjaan tertentu. Dalam hal ini, informal dan 
terlarang bisa menjadi konsep yang cukup cair.

Di dalam konseptualisasi kegiatan ekonomi bawah tanah yang cair ini, ada kemungkinan bahwa 
beberapa pada awalnya belum sepenuhnya memahami sifat ilegal dari peran mereka dalam 
perdagangan obat-obatan, atau bahwa perekrut mereka kurang jujur  menggambarkan peran mereka, 
membuat mereka meremehkan risiko terkait keterlibatan mereka dalam kegiatan terlarang dan 
ilegal. Beberapa menceritakan bagaimana perekrut mereka mengatakan bahwa mereka hanya perlu 
mengambil sesuatu, atau hanya perlu membawa paket, menjelaskan suatu aktivitas sederhana dengan 
cara yang mirip dengan tugas-tugas yang diperlukan untuk pekerjaan tingkat pemula. Pengacara 
pembela di Indonesia memiliki banyak pengalaman bagaimana klien mereka menyebut kegiatan 
mereka sebagai ‘cuma’ relatif kecil, menengarai suaru kegagalan untuk memahami konsekuensi 
atau seriusnya tindakan mereka. Ini bisa menengarai suatu kenaifan di antara sampel kami dan 
ketidakterbukaan dari perekrut, meskipun – mengingat beberapa pernah dipenjara karena tindak 
pidana obat-obatan sebelumnya, dan pastinya tahu bahwa menerima dan mengantar obat-obatan 
adalah ilegal – kita harus memperlakukan komentar seperti itu dengan hati-hati:

‘Cuma lu ambil doang terus lu anter.’

‘[Saya] hubungi nomor yang dia berikan. […] “Kamu standby setiap lima sore, nanti ada yang nelpon 
kamu, nanti kamu ambil itu barang, Kamu anter. Udah selesai, kamu laporan, kamu terima duit 

terima ongkos.” Jadi selesai kerja, langsung terima.’

‘Saya cuma ambil barang, terima, udah, gitu aja.’

‘ Ya lebih aman. Cuma jemput anter, jemput anter, udah jelas semuanya.’

‘Ngga terlalu susah. Saya cuma antar-antar aja.’

Tentu saja, beberapa narapidana yang kami wawancarai tidak direkrut tetapi mulai menjual obat-
obatan tanpa dorongan dari orang lain, terkadang untuk membiayai penggunaan oleh diri sendiri 
atau orang lain, sebagaimana dijelaskan salah satu narasumber:

‘Dari pertama sih mungkin kerja, ya kan. Mungkin kebutuhan istri, minta ini minta itu, kurang 
mulu kan. Namanya manusia, kurang mulu. Ya mungkin liatnya tergiur juga. Lumayan juga 

keuntungannya, ya kan.’

Ini menjelaskan motivasi peserta untuk melakukan tindak pidana obat-obatan, yang berikut akan 
kita bahas.

2.4.2 Motivasi untuk melakukan tindak pidana obat-obatan 

Tak satu pun dari narapidana yang kami wawancarai dipaksa dengan ancaman kekerasan untuk 
melakukan tindak pidana obat-obatan; mereka punya pilihan dan sebagian besar (84%) dimotivasi 
oleh imbalan finansial. Namun, dorongan ini pada dasarnya bukan untuk mendapatkan kemewahan, 
melainkan untuk membantu orang lain, biasanya tanggungan yang bergantung pada mereka. Bagi 
kebanyakan, pilihan untuk melakukan tindak pidana dibuat sementara menyadari kurangnya peluang 
lain yang menguntungkan. Untuk beberapa, tindak pidana obat-obatan menyediakan uang untuk 
mendukung penggunaan obat-obatan mereka sendiri:

‘Balik lagi karena kita udah kecandu [obat-obatan]. Ya cuman ini aja.’

‘ Ya…karena saat itu kan tergantung narkoba ya kan.. Kebutuhan ekonomi juga.’

Memang, bagi banyak orang, tawaran dari teman untuk terlibat dalam jejaring obat-obatan datang 
ketika mereka sendiri sudah menjadi pengguna obat-obatan berat, dengan janji meringankan kesulitan 
keuangan. Beberapa bercerita tentang efek positif dari penggunaan obat-obatan:

‘Waktu itu [makai narkotika] biar rileks aja sih hari-harinya, biar enjoy aja.’

‘Tapi karena badan capek, saya juga butuh doping, buat kerja.’

Dua pengguna ganja menggambarkan efek menguntungkan ganja untuk mengurangi gejala kanker. 
Di antara mereka yang terlibat dalam pengiriman atau pengedaran obat-obatan, salah satu manfaat 
utama adalah kemungkinan penggunaan obat-obatan ‘gratis’: 

‘Bisa pakai narkoba gratis.’

‘Itu tadi biar saya dapet lebihan untuk pakai sendiri.’

‘Semuanya saya sendiri aja sih. Karena kebutuhan untuk pakai. Tapi kalau [jadi pengedar] jadi gratis 
kan [obat-obatannya] pak.’
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Temuan

Namun lebih dari setengah (57%) melakukan tindak pidana obat-obatan untuk membantu orang 
lain, biasanya anggota keluarga mereka sendiri. Para narasumber menyebut kebutuhan dasar terkait 
pemenuhan kebutuhan keluarga mereka. Beberapa menyebut perlunya membiayai pendidikan anak 
mereka, menyenangkan orang tua mereka, dan satu orang menyebut keperluan membayar pengobatan 
ibunya:

‘[K]arena udah mepet dengan keadaan ekonomi dan mau bayar kelulusan anak.’

‘Sebenarnya ada niat untuk, terus terang, untuk ngebahagiain orang tua.’

‘Perlunya buat bayar utang.’

‘ Ya saya lihat anak, pengen beli apa […] Kebutuhan anak […] He em, serta keluarga. Itu saya yang 
ngebiayain.’

Para narasumber menceritakan sulitnya mencari pekerjaan legal, khususnya jika mereka sudah 
memiliki rekam jejak kriminal. Informasi ini diberikan beberapa narasumber sebagai tanggapan 
atas pertanyaan tentang keuangan dan tidak terkait dengan pertanyaan spesifik, sehingga kami tidak 
memiliki data untuk sebagian besar narasumber. Terkait ini, pengacara yang mewakili terpidana kasus 
obat-obatan mengatakan kepada kami bahwa banyak perusahaan swasta di Indonesia mewajibkan 
pelamar pekerjaan menyertakan Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang akan diterbitkan polisi 
hanya jika pemohon tidak memiliki catatan kriminal. Maka sangat mungkin bahwa beberapa 
narasumber kami tidak dapat memperoleh pekerjaan yang sah karena pernah dihukum di masa lalu 
sehingga harus beralih ke sumber pendapatan ilegal. Dalam hal ini, alih-alih mencegah mereka terlibat 
lebih jauh dalam perdagangan obat-obatan terlarang, pemidanaan dan hukuman penjara secara tidak 
langsung mungkin justru terus mendorong mereka melakukan perbuatan pidana, karena rekam jejak 
mereka menjadi beban bagi mereka yang mencari pekerjaan. Tiga narasumber menjelaskan bahwa 
mereka tidak punya pilihan lain selain terlibat dalam tindak pidana obat-obatan karena tidak adanya 
kesempatan kerja alternatif:

‘[S]ulit buat cari kerja, rutinitas yang bener gitu maksudnya, kerja-kerja kayak orang-orang lain itu 
sulit.’

‘Paling saya ga milih deh. Cuma posisi itu, karena [dapat] kerjaan di luar [penjara] susah’

‘Duitnya bagus […] Terus saya mikir, saya bisa apa? Lulusan SMP. Saya bisa apa? Ngga bisa apa-
apa.’

Beberapa peserta secara terang mengatakan bahwa mereka ingin memperoleh kekayaan, dan melihat 
perdagangan obat-obatan sebagai cara yang baik untuk mendapatkan keuntungan dengan cepat 
dan mudah. Mereka bercerita tentang aspirasi mereka untuk memiliki hal-hal di luar jangkauan 
mereka, seperti mobil. Mereka menyoroti keuntungan yang tinggi dari perdagangan obat-obatan dan 
situasi pribadi mereka yang kurang beruntung, di mana banyak dari mereka mengalami kehilangan 
pekerjaan dan ketidakmampuan untuk menghidupi keluarga mereka atau mendukung penggunaan 
obat-obatan mereka:

‘Waktu itu saya cuma pengguna. Jadi mungkin gaji saya ngga cukup.’

‘Karena faktor keuangan, banyak tanggungan, dikejar-kejar utang’

‘Tertarik aja mas. […] Duitnya paling gampang ya narkoba.’

Namun, beberapa di antaranya juga menyampaikan tentang iming-iming perdagangan narkoba ilegal:

‘Seru.’

‘Dulu ada, pengen jadi mafia. Ya kayak kartel gitu kayak di luar-luar gitu.’

‘Waktu itu pingin terkenal.’

Studi etnografi menunjukkan beberapa orang memang melakukan kriminalitas, termasuk tindak 
pidana obat-obatan, untuk sensasinya sebagai cara untuk menghindari kesuraman pekerjaan yang 
sah berupah rendah.46 Salah satu responden berkomentar kecut: ‘Itu yang saya suka. Bayangkan kalau 
ditanya kamu sukanya apa dan saya jawab “narkoba”. Sial, gila sekali.’

Sementara mereka umumnya termotivasi dengan membantu orang-orang dekat, dan meskipun 
dalam tiga perempat kasus orang yang mereka cintai itu tahu tentang kriminalitas mereka, keluarga 
dan pasangan tidak suka bahwa narasumber kami terlibat dalam ekonomi obat-obatan terlarang. 
Memang, dalam 85% kasus di mana orang yang mereka cintai tahu, mereka sudah pernah berusaha 
meyakinkan narasumber untuk tidak terilbat dalam pidana obat-obatan. Tiga perempat dari orang 
dekat yang mencoba mencegah narasumber adalah anggota keluarga, dan beberapa adalah pasangan 
romantis, anak atau teman. 

Beberapa anggota keluarga berusaha melarang mereka terlibat kegiatan kriminal, sementara yang lain 
menyuruh mencari pekerjaan yang sah, tetapi sebagian besar fokus mengingatkan risiko penangkapan 
dan hukuman:

‘Udah lah, lu ati-ati. Namanya lu main narkoba gini kan lu tau sendiri. Lu tau resikonya iya.’

‘Udah berenti, ntar kalau ketangkep rasain sendiri kan’

‘Ini barang haram, nanti kalau misalnya ketahuan polisi bisa masuk penjara loh.’

‘udah berhenti aja, lu mau sampai kapan kayak gini, mau mati di penjara lu?’

Anggota keluarga berpandangan bahwa narapidana harus dicegah dari tindak pidana obat-obatan 
dengan ancaman penjara dan, dalam beberapa kasus, dengan ancaman hukuman mati:

‘Jangan katanya, ngapain sih lu nyari duit yang bener aje ntar kena batunya aje. Ntar lama lho 
[dipenjara] ... bisa dihukum mati juga.’

46  Bourgois Philippe, In Search of Respect: Selling Crack in El Barrio. No.10 (Cambridge University Press 2003); Fagan Jeffrey dan Freeman Richard B, Crime 
and Work, Crime and Justice 25 1999, hal. 225-290.
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2.5 Potensi hukuman untuk mencegah tindak pidana obat-obatan

Teori efek jera mengandalkan adanya ancaman hukuman yang cukup kredibel dan cukup besar untuk 
dapat memengaruhi perilaku. Karena itu, agar calon pelaku pidana obat-obatan jera, negara perlu 
menyampaikan pesan yang jelas bahwa tindak pidana obat-obatan akan terdeteksi dan bahwa pelaku 
akan dihukum dengan cukup berat. Jika aktor rasional teori efek jera berpikir ada kemungkinan yang 
cukup kuat bahwa mereka akan ditangkap, dipidana dan dihukum jika mereka terlibat dalam perilaku 
terlarang – dan jika mereka khawatir bahwa biaya (penjara jangka panjang atau hukuman mati) 
lebih besar daripada manfaatnya. (imbalan keuangan, sensai atau status tinggi) – mereka seharusnya 
menghindari aktivitas seperti itu. Maka penelitian efek jera jelas bahwa prasyarat pengambilan 
keputusan yang diperlukan oleh calon pelaku obat-obatan adalah:

 l	 	mereka punya pengetahuan tentang hukum dan implikasinya;
 l	 	mereka rasional dalam membiarkan pengetahuan dan pemahaman mereka memengaruhi 

perilaku mereka;
 l	 	mereka akan menghindari melakukan tindak pidana obat-obatan jika mereka merasa 

kemungkinan besar mereka akan ditangkap dan dihukum, dan jika mereka merasa 
hukumannya lebih besar daripada imbalannya.47 

2.5.1 Pengetahuan tentang hukum

Meskipun hampir sepertiga (31%) narasumber tidak mengetahui undang-undang yang relevan 
tentang obat-obatan di Indonesia, sebagian besar (59%) tahu, dan lima narasumber cukup tahu. Kami 
bertanya apa yang mereka khawatirkan akan terjadi pada mereka jika mereka ditangkap oleh polisi. 
Sementara kami sudah menduga bahwa mereka akan mengungkapkan ketakutan akan hukuman 
penjara atau bahkan hukuman mati, salah satunya menyebut risiko eksekusi di luar hukum: ‘Saya 
akan dipenjara kalau ngga mati. Kalau lari, nanti pasti akan ditembak.’ Yang lain khawatir tentang 
konsekuensi terhadap hubungan yang signifikan:

‘Bakal kehilangan keluarga dan masa depan saya.’

‘ Yang terjadi bayangannya ya itu, satu ilang kerjaan, kerjaan legal ya itu. Dan ilang kepercayaan di 
keluarga. Keluarga maupun lingkungan masyarakat.’

Tetapi ada yang berpikir bahwa mereka dapat mengandalkan orang lain untuk mengeluarkan mereka 
dari situasi sulit atau mengurangi risiko hukuman dengan menyuap aparat:

‘Bisa ada yang jamin lah, yang bebasin.’

‘ Ya paling bisa dinego lah kalo gimana-gimana […] Ngga mikirin. Paling nanti saya ngebel bos, udah 
ntar dia yang ngurusin.’

‘Kirain bisa nego dan dapat hukuman lebih ringan. Mungkin cuma dua tahun.’

47  Fagan J, The Feasibility of Systematic Research on the Deterrent Effects of the Death Penalty in Indonesia (The Death Penalty Project 2019) pp.11-12.

Tanggapan ini mencerminkan persepsi tentang korupsi, khususnya dalam kepolisian, dan potensi 
mereka mendapatkan keuntungan dari itu, serta kepercayaan pada orang lain dalam jejaring obat-
obatan untuk membantu mereka, sesuatu yang tidak mengejutkan mengingat eratnya ikatan 
persahabatan dalam jejaring.

Ketika ditanya seberapa berat hukuman untuk perbuatan mereka, beberapa peserta berpikir hukuman 
mereka akan lebih ringan daripada hukuman sesungguhnya: 

‘Waktu itu ngga tau hukumannya kalau sedalem itu.’

‘Kan ada beberapa teman... ngalamin yang masuk [penjara] gitu. Ketangkep masuk gitu. Mereka 
ngejalanin [hukuman penjara] tuh gak lebih dari dua tahun. Jadi saya saya pikir ringan resikonya ya 
kan. […] saya coba berani gitu, bukan bukan pemberani, coba beran. Ya dengan resiko gitu gak terlalu 

saya pikir, tadinya.’

Tapi yang lainnya dapat menghitung hukuman penjara cukup presisi: ‘Penjara aja sih. Delapan tahun. 
Sudah saya hitung.’

Selain mencari informasi tentang pengetahuan yang sudah mereka miliki, kami menanyakan terkait 
tentang apakah orang-orang yang merekrut mereka secara langsung untuk melakukan perbuatan 
pidana obat-obatan sudah memberi tahu mereka tentang risikonya. Sedikit di atas sepertiga (35%) 
tidak diberi tahu, tetapi lebih dari setengah (51%) diberi tahu tentang risikonya. Yang menari, hampir 
satu dari lima (19%) mengatakan mereka sudah tahu risikonya. Oleh karena itu, sebagian besar 
narasumber melakukan tindak pidana sementara sepenuhnya sadar akan risikonya.

2.5.2 Kekhawatiran tentang kemungkinan hukuman untuk 
pidana obat-obatan

Memahami risiko dan memiliki kekhawatiran yang cukup tentang konsekuensi mengambil risiko 
tersebut adalah konsep yang terpisah, meskipun terkait. Kami berupaya untuk menentukan apakah 
narapidana sebenarnya khawatir tentang kemungkinan hukuman saat memutuskan akan melakukan 
perbuatannya atau tidak. Lebih dari empat dari lima khawatir akan ditangkap dan dipenjara; 54% 
‘sangat khawatir’, 27% ‘agak khawatir’. Seperti yang dijelaskan seorang pria: ‘Saya takut masuk penjara 
lagi. Ngga mau ketangkap.’ Sementara itu, kurang dari seperlima tidak khawatir.  

Temuan ini menunjukkan bahwa sebagian besar narasumber memiliki informasi dan sudah melalui 
proses kognitif untuk mencegah melakukan perbuatan, namun tidak tercegah. Tentu saja, teori efek 
jera tidak dapat menjelaskan mereka yang tidak memiliki pengetahuan.

2.5.3 Persepsi tentang risiko ketakutan, pemidanaan dan 
hukuman

Dapat dikatakan bahwa pengetahuan tentang hukum dan ketakutan akan konsekuensinya mungkin 
tidak cukup untuk menghalangi seseorang yang, bagaimanapun juga, mengira bahwa tidak mungkin 
mereka akan ditangkap, dipidana dan dihukum. Orang-orang dapat saja mengkhawatirkan hal-hal 
buruk yang terjadi pada mereka, tetapi tetap percaya bahwa kecil kemungkinan peristiwa-peristiwa di 

Temuan
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atas akan terjadi. Dalam kasus seperti itu, mereka tidak dapat dicegah. Namun, data kami menunjukkan 
bahwa tidak hanya sebagian besar narapidana yang kami wawancarai khawatir akan ditangkap dan 
dipenjara, tetapi bahwa mereka juga menduga ini sangat mungkin terjadi ketika mereka memutuskan 
untuk melakukan tindak pidana. Temuan ini tampaknya bertentangan dengan teori efek jera.

Seperti yang ditunjukkan Gambar 10, hampir separuh (47%) dari peserta berpendapat bahwa mereka 
sangat mungkin akan ditangkap, dan 26% berpendapat ini mungkin. Dengan kata lain, hampir tiga 
perempat narapidana melakukan perbuatannya dengan sepenuhnya menyadari dan khawatir akan 
konsekuensinya dan merasa mereka mungkin akan ditangkap. Walau begitu, mereka tidak urung. 

Gambar 10: Persepsi tentang risiko penangkapan, penghukuman, dan pemenjaraan

Kami mengajukan pertanyaan serupa tentang seberapa besar kemungkinan mereka berpikir bahwa 
mereka akan dihukum pada saat mereka membuat keputusan untuk melakukan tindak pidana. Sekali 
lagi, seperti diilustrasikan Gambar 10, mayoritas (63%) berpikir ini sangat mungkin, dan 31% berpikir 
ini mungkin. Tidak ada yang mengira ini tidak mungkin – namun mereka tetap melakukan tindak 
pidananya.48

Pada saat mereka memutuskan untuk melakukan tindak pidana, mereka juga berpikir sangat mungkin 
bahwa mereka akan dijatuhi hukuman penjara, di mana 46% berpikir ini sangat mungkin dan 37% 
berpikir ini mungkin. 

48  Studi Tahap Dua kami akan menggali sejauh mana mereka yang dihukum atas pidana obat-obatan mengecilkan biaya kegiatan ilegal; lihat Moeller Kim 
dan Sandberg Sveinung, Putting a Price on Drugs: An Economic Sociological Study of Price Formation in Illegal Drug Markets, Criminology 57(2) 2019, hal. 
289-313.
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Para narasumber kami bukanlah kelompok yang homogen, dan meskipun hanya satu yang berusia 
lebih dari 50 tahun, yang lainnya berusia antara 20-50 tahun. Orang-orang yang lebih tua, di atas 
pertengahan 20-an, dianggap cenderung akan lebih menghindari risiko, maka kami menelusuri potensi 
hubungan antara usia dan persepsi risiko penangkapan, hukuman, dan pemenjaraan (menghitung 
korelasi peringkat Spearman).49 Kami menemukan korelasi positif antara usia dan persepsi risiko 
penangkapan (r(50) = .46, p <.001) serta antara usia dan persepsi risiko hukuman (r(47) = .32, p = 
.03); namun, kami mendeteksi tidak ada korelasi dengan persepsi risiko pemenjaraan. Temuan ini 
menengarai bahwa dalam sampel kami, usia yang lebih muda saat melakukan tindak pidana terkait 
dengan persepsi risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan persepsi risiko narasumber yang lebih 
tua pada saat melakukan tindak pidana.50 

Data kami di atas menunjukkan bahwa hampir setengahnya pernah dihukum sebelumnya dan 
lebih dari setengahnya pernah terlibat dalam perdagangan obat-obatan terlarang selama lebih dari 
setahun, terlepas usia responden. Untuk memahami apakah hukuman atau keterlibatan sebelumnya 
dalam aktivitas terkait obat-obatan telah memengaruhi persepsi risiko narasumber kami tentang 
penangkapan, penghukuman, dan pemenjaraan, kami melakukan ‘tes nonparametrik’51, namun tidak 
menemukan bukti yang mendukung perbedaan bagaimana risiko ini dipersepsikan oleh berbagai 
kelompok.

Jelas bahwa narasumber kami tidak urung untuk melakukan tindak pidana – jika tidak, tentunya 
mereka tidak akan berada di penjara sekarang. Pendukung teori efek jera dapat berargumentasi bahwa 
mereka yang berada di penjara tidak urung melakukan perbuatan karena mereka tidak tahu hukum, 
atau tidak berpikir akan ditangkap, dihukum, dan dipenjara, atau bahkan mungkin dijatuhi hukuman 
mati, atau bahwa mereka tidak khawatir tentang konsekuensi potensial dari tindakan mereka. Namun, 
di antara peserta penelitian kami, tidak demikian. Meski sebagian besar mengetahui hukum, sadar 
bahwa mereka kemungkinan akan ditangkap dan dihukum, dan khawatir tentang kemungkinan itu, 
mereka tetap memilih untuk melakukan tindak pidana obat-obatan. Motivasi untuk melakukannya 
cukup kuat dan umumnya terkait dengan kebutuhan finansial, namun tidak ada motivasi yang 
tampak terlalu kuat. Tidak ada yang dipaksa melakukan tindak pidana obat-obatan. Tentunya ada 
yang membuat pilihan ketika mereka juga menjadi pengguna obat-obatan, seperti kemungkinan 
salah satu narasumber kami:

‘Saya pernah belum nikah […] hobi nongkrong di diskotik, saya sempat menjual. Kayak ecstasy. 
Semua saya berhentiin, pas saya sudah nikah. Nikahnya tahun 2009. Aktif lagi ke pasar. Soalnya 
nggak mungkin uang begtu saya kasih ke anak istri. Mulai jalan, pas sampai sini, Jakarta sudah 
mulai dagang. Waktu kenal dunia malem, 2003-2008, ke pasar untuk duduk-duduk bukan untuk 
usaha dagang. […] Tahun 2015, keuntungan 10 juta per hari. Istri meninggal, saya kena narkoba 

lagi. Jadi diajak teman make. Saya jadi kecanduan jadi pemakai [narkotika] lagi. Bisa 3 juta per hari 
pada 2017 tapi duit itu bisa habis untuk ke diskotik, beli narkoba. Jadi saya nggak kekontrol.’

Laki-laki ini menggambarkan dirinya ‘lepas kendali’ akibat penggunaan obat-obatan, menengarai 
bahwa kondisi emosionalnya yang rapuh setelah kematian istrinya telah memicu hal ini. Hal ini tidak 

49 Spearman C, The Proof and Measurement of Association between Two Things, The American Journal of Psychology 15 1904, hal. 72-101.
50  Kami menggunakan usia narasumber saat mereka mulai melakukan tindak pidana untuk mana saat ini mereka dihukum.
51  Mann H B, and Whitney D R, On a Test of Whether One of Two Tandom Variables is Stochastically Larger than the Other, The Annals of Mathematical 
Statistics 1947, hal. 50-60.
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diragukan, tetapi ia pernah terlibat dalam perdagangan obat-obatan di masa lalu, dan kami berasumsi 
ia membuat pilihan yang rasional ketika itu. Namun, sebagian besar narasumber berbicara tentang 
penggunaan obat-obatan hanya sebagai bagian dari gaya hidup mereka, menjelaskan bahwa mereka 
tidak bergantung pada obat-obatan, tetapi hanya ‘bersenang-senang’:

‘Tidak ketergantungan sih sebenernya […] saya semua just for fun ya. Rekreasi aja. Yaa kita hidup di 
kota metropolitan. Capek kerja pulang kerja, hiburan..’

Walau bagi banyak orang penggunaan obat-obatan adalah konteks di mana mereka menjadi akrab 
dengan perdagangan obat-obatan, hal ini tampaknya tidak secara signifi kan mengurangi kemampuan 
mereka untuk membuat keputusan rasional berdasarkan kebutuhan atau keinginan.

Mengingat bahwa beberapa narasumber sebelumnya pernah dipenjara karena tindak pidana obat-
obatan, ancaman maupun pengalaman pemenjaraan mereka sebelumnya tidak menghalangi mereka, 
seperti yang dikatakan salah satu narasumber:

‘Jadi sebelum saya pulang juga kemaren sebelum bebas udah ada wanti-wanti. Juga dari temen kalau 
misalnya emang harus jalan lagi kabar-kabaran aja katanya. Ya saling ngisi aja, saling bantu. Kalau 
pakai banyak orang kan kita asal setiap naik ke setoran itu uang laporan mereka dapet poin. Ya sama 

buat hari-hari sekedar buat beli lauk, buat kehidupan di dalem, buat kirim-kirim anak istri di rumah. 
Begitulah perputaran di dalam. Saya sih cuma empat apa lima hari gak nyampe satu minggu saya 

jalan lagi.’

Dengan kata lain, sebagian besar narasumber sudah membuat pilihan: ‘Saya bukan pemakai berat, 
tetapi karena saya lihat ini cukup menguntungkan, saya memutuskan untuk bergabung.’ Orang-orang 
seperti ini jelas sudah mempertimbangkan pilihan dan rasional, tapi tetap melakukan tindak pidana 
dan semua pernah menerima hukuman berat, bahkan beberapa mungkin dihukum tidak proporsional.

BAGIAN TIGA:
Kesimpulan
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Kesimpulan

Indonesia, seperti banyak negara tetangga di Asia Tenggara, menegaskan, meskipun tanpa bukti yang 
kuat, bahwa hukuman yang sangat keras, termasuk hukuman mati, harus dipertahankan untuk efek 
jera. Belum pernah ada penelitian yang dilakukan tentang efek jera ancaman hukuman bagi pelaku 
tindak pidana obat-obatan.

Studi ini (Tahap Satu) dimaksudkan untuk menguji pendekatan dan metodologi kami sebelum 
studi yang lebih besar di seluruh Indonesia yang akan fokus pada narapidana yang dijatuhi hukuman 
mati atau seumur hidup. Kami juga hendak menghasilkan data metode campuran dari jadwal 
wawancara kami, termasuk pertanyaan kuantitatif dan kualitatif (terbuka) untuk memungkinkan 
kami mengembangkan alat wawancara kuantitatif yang komprehensif untuk studi Tahap Dua yang 
lebih besar.

Proyek Tahap Dua akan mengumpulkan informasi dari sampel acak yang cukup besar dari narapidana 
semacam itu untuk memungkinkan kita menarik generalisasi dari temuan. Hal ini bertujuan untuk 
menguji alasan utama hukuman mati di Indonesia dan di seluruh Asia Tenggara: efek jera.

Penelitian terhadap narapidana yang dihukum untuk tindak pidana obat-obatan di salah satu Lapas 
di Jakarta ini didasarkan pada sampel praktis yang tidak dapat kami generalisasikan. Selain itu, sampel 
ini diambil dari penjara laki-laki, dan terdiri dari peserta tingkat rendah dalam perdagangan obat-
obatan terlarang. Meski kami tidak ada alasan untuk percaya bahwa data yang dikumpulkan dari 
sampel yang lebih besar dan representatif akan sangat berbeda, karena narapidananya tidak dipilih 
untuk karakteristik atau pengalaman tertentu, faktor-faktor ini cenderung membuat penilaian risiko-
imbalan agak berbeda. Bagaimanapun juga, temuan kami dari penelitian ini menyiratkan bahwa 
argumen efek jera mungkin cacat.

Karena beberapa pertanyaan kami mengandalkan ingatan para narapidana tentang apa yang mereka 
pikirkan dan rasakan saat mereka memutuskan untuk melakukan tindak pidana untuk mana 
mereka sedang dihukum, penting untuk dicatat bahwa ingatan mereka tentang peristiwa masa lalu 
kemungkinan besar dapat diandalkan. Sebagian besar ditangkap relatif baru-baru ini; sebagian besar 
(82%) ditangkap dalam lima tahun terakhir, dan dua pertiga ditangkap dalam tiga tahun sebelum 
kami mewawancarai mereka. Selanjutnya, ketika kami mengulangi pertanyaan dengan menyusun 
ulang kata-katanya pada waktu yang berbeda selama wawancara, tanggapan peserta sangat konsisten, 
menengarai kebenaran jawabannya dan keakuratan ingatannya. 

3.1 Temuan

Para narapidana yang diwawancarai umumnya tidak terlalu tinggi pendidikannya, dan ketika mereka 
ditangkap karena tindak pidana obat-obatan, mereka tidak memiliki pekerjaan yang stabil atau dengan 
bayaran tinggi; kebanyakan pekerjaan mereka tidak aman atau menguntungkan, mengindikasikan posisi 
mereka yang relatif genting. Walau sebagian besar narapidana berada dalam posisi keuangan yang cukup 
stabil pada saat penangkapan, mayoritas menghasilkan sebagian besar uang mereka dari perdagangan 
obat-obatan terlarang, bukan dari pekerjaan mereka yang sah. Mereka yang tidak mendapatkan uang 
dari obat-obatan berada dalam posisi keuangan yang genting, bahkan tidak mampu membeli kebutuhan 
pokok tanpa sumber penghasilan ilegal. Sebagian besar punya anak, anggota keluarga atau pasangan 
yang secara keuangan bergantung pada mereka, dan beberapa di antaranya memiliki kebutuhan khusus 
yang sulit dipenuhi oleh narasumber kami tanpa penghasilan ilegal.

Sebagian besar narapidana sudah menggunakan obat-obatan sebelum penangkapan mereka dan 
beberapa sudah menggunakan obat-obatan beberapa tahun sebelum melakukan tindak pidana 
pengiriman, penjualan, atau perdagangan obat-obatan. Selanjutnya, sekitar seperempat sudah 
terlibat dalam perdagangan obat-obatan terlarang selama beberapa tahun sebelum penangkapan 
yang mengakibatkan hukuman penjara mereka saat ini. Mayoritas sudah terlibat pidana obat-obatan 
selama beberapa tahun, hampir setengahnya pernah dihukum sebelumnya, dan hampir seperempat 
pernah dihukum karena tindak pidana yang sama setidaknya satu kali sebelumnya. Artinya, mereka 
sudah berpengalaman dalam perdagangan obat-obatan terlarang.

Bagi sebagian besar, hukuman penjara dan ketersediaan intervensi terapeutik tidak mencegah mereka 
meneruskan penggunaan obat-obatan atau terlibat dalam perdagangan obat-obatan ilegal. Tentu 
saja, selagi Indonesia terus mengkriminalisasi kepemilikan obat-obatan untuk penggunaan pribadi, 
pengguna obat-obatan mungkin akan terus urung mencari dukungan terapeutik. Mereka dapat 
terus menggunakan obat-obatan dan terdorong oleh kebutuhan finansial untuk terus terlibat dalam 
perdagangan obat-obatan demi mendukung penggunaan obat-obatan mereka.

Mayoritas dijatuhi hukuman antara delapan hingga 12 tahun penjara – hukuman yang cukup berat 
untuk tindak pidana yang mereka lakukan. Beberapa bercerita tentang kondisi ‘setengah masuk 
dan setengah keluar’ dari penjara sepanjang waktu, merujuk pada keniscayaan bahwa mereka akan 
ditangkap dan dipenjara ketika melakukan tindak pidana obat-obatan.

‘Dalam pikiran saya, buruk jika saya menolaknya [menawarkan untuk menangani obat-obatan]. 
Tetapi jika saya melakukan ini, setengah dari tubuh saya sudah di penjara.’

‘Jika kita terlibat di sana, berarti kaki kiri kita sudah ada di sini [penjara].’

Kami mengantisipasi bahwa beberapa narapidana mungkin telah dipaksa untuk melakukan tindak 
pidana oleh gembong obat-obatan yang kuat dan mengintimidasi. Walaupun akan ada orang-orang 
semacam itu di penjara-penjara Indonesia, tidak satu pun narasumber kami masuk dalam kategori 
itu, meski bisa saja ini terjadi akibat ‘bias seleksi’ karena otoritas Lapas mungkin memilih untuk 
tidak memberikan beberapa narapidana kesempatan untuk direkrut ke dalam penelitian. Mayoritas 
dari mereka direkrut untuk melakukan tindak pidana obat-obatan oleh teman. Bagi sebagian besar, 
hubungan ini sudah relatif mapan, ditandai dengan adanya kepercayaan, dan memang kepercayaan 
menjadi ciri yang melekat dari perekrutan ini. Umumnya karena kepercayaan inilah, sepertiga dari 
narasumber memutuskan untuk melakukan tindak pidana dalam waktu kurang dari satu hari. Hampir 
semua membuat keputusan dalam waktu kurang dari tiga bulan. Beberapa mencoba cara lain yang 
sah untuk mendapatkan uang sebelum beralih ke tindak pidana obat-obatan.

Untuk memahami faktor kontekstual, situasional dan interaksional, serta proses pengambilan 
keputusan yang mendorong narasumber kami melakukan tindak pidana obat-obatan, kami 
mengajukan berbagai pertanyaan seputar pemahaman mereka tentang peradilan pidana dan sistem 
pemasyarakatan di Indonesia terkait tindak pidana obat-obatan, seputar persepsi mereka tentang 
risiko atau tingkat hukuman, seputar ketakutan mereka ditangkap dan dihukum, serta motivasi 
khusus mereka untuk melakukan tindak pidana obat-obatan.

Sementara jalur-jalur sosial, psikologis dan ekonomi yang membawa seseorang terlibat dalam pidana 
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Kesimpulan

obat-obatan bermacam-macam,52 yang jelas menghadirkan tantangan bagi teori umum efek jera 
yang mencegah seseorang melakukan tindak pidana obat-obatan, hampir semua narasumber kami 
memiliki motivasi finansial. Sebagian besar membutuhkan uang untuk kebutuhan pokok, misalnya 
untuk membayar sewa rumah, obat-obatan, atau pendidikan, biasanya untuk tanggungan mereka. 
Namun demikian, sebagian kecil menginginkan ‘kemewahan’, seperti mobil, dan lebih sedikit lagi 
menyebut sensasi terkait tindak pidana obat-obatan. Beberapa, tentu saja, melakukan tindak pidana 
obat-obatan untuk mendapatkan uang demi mendukung penggunaan obat-obatan mereka sendiri. 
Meskipun mereka ingin menafkahi tanggungan mereka dan merasa sulit untuk mendapatkan pekerjaan 
legal yang sama menguntungkannya dengan tindak pidana obat-obatan, keluarga mereka, terutama, 
sangat mengkhawatirkan aktivitas mereka. Sebagian besar mencoba membujuk narasumber untuk 
tidak melakukan tindak pidana obat-obatan, terutama karena risiko penangkapan dan hukuman yang 
keras. Keluarga umumnya berpikir bahwa para peserta seharusnya jera oleh ancaman penjara.

Para ahli teori efek jera berpendapat bahwa, agar pelaku pidana obat-obatan potensial jera, mereka 
perlu melihat risikonya sebagai hal yang menonjol. Mereka perlu tahu tentang hukum dan hukuman. 
Mereka perlu secara rasional menimbang biaya dan manfaat dari tindak pidana dan berpikir bahwa 
hukumannya akan lebih besar daripada manfaatnya (terutama kebutuhan finansial).

Sebagian besar narasumber mengetahui risiko tertangkap dan dihukum karena tindak pidana obat-
obatan, dan sebagian besar juga sudah diperingatkan tentang risiko oleh orang-orang yang merekrut 
mereka – terutama oleh teman yang mereka percayai. Dengan kata lain, sebagian besar pelaku pidana 
obat-obatan yang kami wawancarai melakukan tindak pidana dengan kesadaran penuh akan risiko 
melakukannya. Selain itu, mereka tidak hanya sadar secara kognitif; mayoritas pelaku khawatir akan 
masuk penjara. Sebagian besar menyadari sangat mungkin mereka akan ditangkap, dihukum dan 
dijatuhi hukuman penjara. Di antara responden dalam penelitian ini, kami juga mendeteksi tidak 
ada perbedaan dalam persepsi risiko penangkapan, pemidanaan, dan pemenjaraan antara orang-
orang yang pernah dihukum sebelumnya dan/atau pernah terlibat tindak pidana obat-obatan dan 
narasumber yang belum pernah terlibat atau dihukum karena tindak pidana obat-obatan sebelum 
tindakan untuk mana mereka dihukum saat ini. Temuan ini menunjukkan bahwa kedekatan beberapa 
peserta dengan perdagangan obat-obatan dan tingkat pengalaman mereka yang lebih tinggi tidak 
meningkatkan persepsi mereka tentang risiko. Jika orang-orang dalam sampel kami telah berperilaku 
seperti yang diasumsikan oleh teori efek jera aktor rasional, maka persepsi risiko seharusnya bervariasi 
antar individu yang lebih berpengalaman dan pelaku pertama kali, serta antara orang yang pernah 
ditangkap dan dihukum dan mereka yang menjalani hukuman pertama kali. 

Dapat dikatakan bahwa terlepas dari kesadaran dan kekhawatiran mereka tentang risiko, beberapa 
narapidana yang kami wawancarai mungkin tidak jera oleh potensi hukuman berat karena mereka 
pikir mereka dapat mengurangi risiko dengan ‘berhati-hati’. Memang, dalam menanggapi pertanyaan 
lain, 90% mengaku sudah mengambil langkah kehati-hatian untuk mengurangi risiko penangkapan, 
termasuk lebih dari sepertiga menghindari berurusan dengan jenis obat tertentu untuk mengurangi 
risiko hukuman penjara yang lama. Lebih dari dua pertiga melakukan upaya lebih lanjut untuk 
meminimalkan risiko hukuman, termasuk suap, memproduksi obat-obatan di tempat-tempat 
terpencil, menggunakan kurir, dan menjauhkan obat-obatan dari tempat tinggal mereka. Dengan 

52  Paternoster R, dan Bachman R, Perceptual Deterrence Theory, dalam Cullen F T, dan Wilcox P (eds.), The Oxford Handbook of Criminological Theory 
(Oxford University Press 2012).

kata lain, mereka melihat diri mereka sendiri, benar atau salah, melakukan mitigasi risiko.53 Bahwa 
mereka tidak berhasil dapat menjelaskan sifat sampel kami; mereka semua adalah orang-orang 
yang telah melakukan tindak pidana, tertangkap dan dihukum. Bisa saja jika kita mewawancarai 
orang-orang yang berada dalam situasi yang sama di komunitas obat-obatan yang lebih luas, kita 
akan menemukan orang-orang yang berhasil mengurangi risiko mereka. Memang, lamanya waktu 
beberapa narasumber berada dalam komunitas obat-obatan menunjukkan bahwa mereka juga telah 
berhasil di masa lalu. 

Tentu saja kita dapat bertanya kepada orang-orang secara langsung apakah pengetahuan tentang 
hukum dan potensi hukuman telah memengaruhi perilaku mereka – contoh sempurna dari pertanyaan 
yang bertujuan untuk menguji efek jera – dan kami melakukannya. Meskipun mereka semua kemudian 
melakukan tindak pidana untuk mana mereka kini dihukum dan jelas tidak dicegah oleh risiko 
penangkapan dan hukuman yang dirasakan, mayoritas (59%) mengatakan bahwa mereka terpengaruh 
oleh pengetahuan mereka tentang kemungkinan hukuman. Proporsi yang sama mengatakan bahwa 
pengetahuan tentang hukum membuat mereka ragu-ragu mengambil keputusan untuk melakukan 
tindak pidana obat-obatan, dan bahkan lebih (dua pertiga) khawatir melakukan tindak pidana karena 
mereka tahu tentang hukum dan potensi hukuman. Meskipun data kami tidak dapat sepenuhnya 
menjelaskan kontradiksi yang nyata ini, ada kemungkinan bahwa persepsi mereka tentang korupsi 
dalam proses pidana, dan potensi untuk dapat bebas dengan menyuap, memungkinkan mereka untuk 
mengecilkan risikonya. 

3.2 Implikasi dari temuan kami

Meskipun mereka menyadari risiko, berupaya menguranginya dengan perilaku mereka, dan 
ragu-ragu dengan mempertimbangkan risiko sebelum melakukan tindak pidana, mereka tetap 
memutuskan untuk melakukan tindak pidana obat-obatan walau mengetahui bahwa mereka terlibat 
dalam perilaku yang sangat berisiko, dan melihat kemungkinan bahwa mereka akan ditangkap dan 
dihukum. Dengan kata lain, mereka menganggap risiko dan tingkat hukumannya tinggi. Menurut 
teori efek jera, ini berarti bahwa manfaatnya harus sangat tinggi untuk melebihi biaya yang tinggi dari 
melakukan tindak pidana obat-obatan.

Gagasan tentang persepsi manfaat ini menjelaskan motivasi pelaku untuk melakukan tindak pidana. 
Mereka melakukan tindak pidana obat-obatan karena akan membawa manfaat tertentu dalam jangka 
pendek dan menengah. Persepsi manfaat di antara para narasumber tampaknya dapat dijelaskan. 
Pelaku memiliki alasan yang masuk akal – dan, dapat dikatakan, rasional – untuk melakukan tindak 
pidana obat-obatan. Mereka membutuhkan uang yang akan disediakan oleh tindak pidana semacam 
itu. Mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka sendiri secara memadai dan, yang penting, 
kebutuhan tanggungan mereka melalui ekonomi legal, mengingat banyak dari mereka relatif miskin. 
Namun, motivasi finansial mereka tidak berlebihan; manfaat dari melakukan tindak pidana ini tentu 
bukannya tidak dapat ditolak. Pada umumnya, mereka tidak benar-benar ada dalam keputusasaan 
dan mereka tidak dipaksa. Mereka memilih melakukan tindak pidana obat-obatan demi kehidupan 
yang lebih baik bagi diri sendiri dan keluarganya. Hal ini dapat dimengerti jika potensi hukumannya 
adalah denda, hukuman layanan masyarakat, atau bahkan hukuman penjara yang singkat, tetapi 

53  Kajian ekonomika perilaku menunjukkan bahwa sikap pengecilan risiko seperti itu, dan mungkin pembesaran imbalan, tidak jarang terjadi; Lihat Moeller 
Kim and Sandberg Sveinung, Putting a Price on Drugs: An Economic Sociological Study of Price Formation in Illegal Drug Markets, Criminology 57(2) 2019, 
hal. 289-313.
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akan lebih sulit dipahami jika potensi hukumannya adalah hukuman penjara yang lama dan bahkan 
mungkin hukuman mati.

Aktor rasional teori efek jera mungkin tidak akan membuat pilihan seperti itu mengingat persepsi 
mereka tentang risiko. Tidak mungkin mereka sudah mempertimbangkan biaya dan manfaat dan 
tetap memilih untuk melakukan tindak pidana ini. Meskipun kami tidak dapat menarik generalisasi 
dari temuan kami, mengingat kami tidak memiliki sampel acak narapidana, teori efek jera tampaknya 
tidak didukung oleh keputusan narasumber untuk melakukan tindak pidana. Mekanisme agar efek 
jera efektif jelas sudah ada, namun para peserta tetap tidak urung melakukan perbuatannya.

Jika studi Tahap Dua kami – yang akan mengambil populasi besar dan representatif dari narapidana 
laki-laki dan perempuan yang dihukum karena tindak pidana obat-obatan yang lebih serius – 
mendukung temuan studi kualitatif kecil narapidana di satu Lapas Jakarta ini, hal tersebut dapat 
menunjukkan bahwa hukuman penjara yang lama atau hukuman mati di Indonesia tidak membuat 
jera para pelaku pidana obat-obatan. Temuan itu dapat membantu pembuat kebijakan, praktisi, dan 
politisi yang menginginkan kebijakan pidana berbasis bukti tentang tindak pidana obat-obatan. 
Kebijakan semacam itu harus mencakup pertimbangan tentang tanggapan alternatif, seperti intervensi 
terapeutik.
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