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Temuan BNN juga meniul- ~ rp-e-n"Jah-;-a:-1-::yan-g.,.-;-te-r""diri""·""·'"'d,-an"·
jukkan bahwa peredaran n~ko- orang atau lebih yang bertika Jiang melibatiGui jaringan sarna-sarna melakukan tindak pi"orang-orang dalarn" mencakup daha,·yang diancarn dengan pipula beberapa LP lain di Nu- dana minimum empat tahun •
sakambangan yang secara kese- penjara atau lebih, terstruktur •
luruhan dihuni sekitar L500 narap~ serta mencakup pula tindak
rapjdana, tennasuk seldtar 400 pidan<! penCucian uang dan tin-.
narapidana di LP Narkotika. · dak pidana korupsi.
.
Yang tetjadi di LP Narkotika
Yang mengejutkan adalah per- Penggunanya tidak hanya naraNusakambangan harus diwaspanyataan pejabat Bad an Narkotika pidana; te\llpi juga petugas -LP.·
dai dan diatasi secara hmtas. So- '
• Nasional tentangadanyajaringan Konvensi Palermo 2000
aJr{ya, kejahatan transnasion:il
internasional dan lokal perdagangan narkotika di Lembaga Pe- . Informasi ·~NN ;menyimp~~ yang terorgaJ)isasi .dapat mengmasyarakatan (LP) Narkotika ~ qahwa ~eJahatan narkotika ' an6un kehidupan sosial, ekono- '
Nusakambangan berskala cukup di LP Narko~ N~akambangan . mi, politik, kearnanan, bahkan :
besar. Bandarnya diberitakan be- .. ~~~""J:a\e~ori ~eJaha~ ~£_a~~-:... 1 1perdamaian dunia. Ia dapat di- ;
· kategorikan sebagai ancaman kebas berkomunikasi dengan pe- ll nasional terorganisasi yang
amanan )rang bersifat nontradi- ,
masok lokal dan intemasional , diatur daliun Konvensi PBB
dengan ponsel berpenguat sinya]. (Kohvensi Palermo 2000).
'sional sebab para pelaku berupa
Lebih hebat lagi, ditengarai keIndonesia telah rneratifikasi
aktor~aktor non-rtegara dan telah '
pala dari LP yang terkenal de- · konvensi itu lewat UU No
melalrukan tindak pidana yang
membahayakan manusia, kelomngan sistem keamanan maksi- 5/2009.
Dikatakan
kejahatan
mum itu juga terlibat
pok manusia, atau masyarakat
Yang dilalrukan kepala LP itu .transnasional terorganisasi
secara terorganisasL
Istilah /embaga pemasyarakalsangat luar bi~a Ia sekaligus me- karen a· tindak pidana dilalalrukan serangkaian perbarengan kukan di lebih darl satu wi1' an yang digagas Menteri Kehatindak pidana. -concursus rea/is:. layah negara. Atau, dilakukiman Sadjatwo (1962) meruturut serta atau menganjurkan ' kan "di suatll negara, tetapi
pakan pengganti pe,Yara untuk
atau membantu melakukan tin- persiapan, · perencrulaan,
mengubah citra bahwa pidana
dak pidana narkotika (Pasal 55 pengarahan,' atau penge~aperampasan kemerdekaan lewat
KUHP jo UU No 35/2009) serta • liannya dilalrukan di.wilayah
lembaga bukan merupakan pemmelakukan tindak pidana pen- negaralain atau dilakukan di
balasan untuk menderitakan tercucian uang (UU No 8/2010) me- suatu wilayah negara Ter-·
pi dana N3mun, tujuannya pOsitif
· ~ -- ·---..- ~- lalui cucunya sebagal pemegang Iibat pula suatu kelompdk
dan mulia: mendidik terpidana 1
rekening bank untuk menampung pelaku tindak pidana teragar dapat .kembali jadi anggota 1
hasil tindak pidana narkotika se- organisasi yang, berop_erasi ,
masyarakat yang balk· Pertanya- .
bagai kejahatan predikat Sebagai di lebih dari satu wilayah
annya, di mana letak kelemahan ,
pejahat ia melalrukan tindak pi- negara. Atau, dilakukall di
sistem pernasyarakatan?
dana korupsi (UU No 31/1999 jo suatu wilayah · negara. tapi ,
· Kelemahan itu antara lain ter- 1
UU No 20/2001) serta melalrukan akibat yang ditimbulkan di- · [
[ kait dengan pelbagai kendala
· pengwangan tindak pidana atau rasakim· di negara lain.
Persyaratan lain sehagai
[f yang tak mendukung pendekatan
perbuatan
berlanjut
kare' na-tarnpaknya-sudah empat ka- kejahatan transnasional ter- , .:? manusiawi sistem pemasyarakat. < 'all. Terutama .bermuara pada ,
li tetjadi pengungkapan jaringan organisasi juga terpenuhi.
d
Kejahatan
berat
di
LP
Nar. anggaran untuk pelatihan an I
yangkaharnyamencapaiAmerika
pendidikan yang minim, sarana '
uilil) dengan bandar dari Nepal ko tika .Nusakambangan itu me- .Yang
iauh_dari.memadai,_peng: .
. d'!ll~Afri!<:!:f>e)gtap._ _ _ _
_libatkan _ketia.. sarna_kelQ):Ill!Ok

1
·
·

asus keterlibatan
: narapidana dan
oknum petugas
dalam penyalahgunaan
narkotika di lemba:ga ·
pemasYarilliatan bukan
berita baru.
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___
g_tak~~m;:-.-:-teccns-o;if",ku;-al"i""tas• profesiopalisme swnPer daya :
~anusia yang rendah, disertai j
gaji yang_ jauh dari culrup. J~ga 1
pada keiJa sama antarsubsistem
peradilan pidana lain yang Jru- '
rang memadai, persepsi masya: :
·.rakaf yang tetap negatifterhadap J w.
narapidana, dan perundang-lin.
dangan yang bel urn lengkap. Se- '

.

·-· ............... --- .. .

' penghuni penjara alas pen1
deri~ di penja:ra,• Prisoni
isasi bisa berupa nilai-niku
kh~, peran d~ ~?rma so~i_a})
kebrasaan, tradist,, adat-ISti,
adat yang berlaku di penjar~
, yang menjadikan kelakuruj
narapidana · lebih .antisosiaj
dan lebih lniminal. Pr~_onj
isasi itu semula menjadikaJj

mua itu mengakibatkan penca- , riarapidana oposisional terhad~IJ

paian cita-dta yang melekat pada , program LP dan petugas.l\:jerel<lj
ide pemasyarakafan masih jauh lalu cenderung sinergis dan
dari memadai
•
·, ·
kooperatif dengan petugas L~
Belurn lagi kapasitas berke- ·yang sebenarnya merasa terasin~'
lebihan yang menjadikan LP se- , dan mende~ta.
mata-mata tempat narapidana
Karena rtu, hubungan nara-t1
dari pelbagai jenis dan kategori pidana dengan petugas jadi saling ,
kejahatan berkumpul dengan , membutuhkan. Bukan rahasialaj ·
pelbagai kelas (berat dan riogan), gi, untung dari bisnis narkoliklj
usi~. status sosial yang jauh dari sangat menjanjikan. Berbeda de-l ,
priosip. individualisasi,pidana se- ngan ):ipologi kejahatan yang keJ1
, b_:I~'!i_mana 'dirumuskan dalam rap· terjadi di LP, seperti pungli : :
Aturan:- Int~rnasionaiten~g
pem~rasan, atau suap derpi fa 1 '
Standar Millimum Pembinasilitas lebih, kejahatan narkotika
an Narapidana (1957).
adalah kejahatan antroposentrikj
Semua ini mengakibafkan
ViktinllSasmya sanbt besar. I~
promosi dail perlindliilgan
mempe:taruhkan keselama(an
HAM ·.terpidana sulit · dipe&
generas.1 men~tang. , Sangal ,
nuhi Yangkemudian. terjadiJ
.mengherankanbilakepal~LPtal(,
percepatan
pembudaya:uj
sadar ~ bahaya_ n'?'kotika I :
proses priso~sasi d~!rneni
KebiJ<_Ikan . lairnmai yang ,
jadikan I.E tetap. ~eQagai se;
terus-me~J.erus h~ dil~ ,
kolah kejiliatan. Simg'afariel1
dengan sangat . Jelas. Pengguj.
hila LP justru jadi faklor pej · najpencandu narkotika sedapaf,'
nyebab terjadinya kejahatan.r
mungkin harus diselamafkari
.
• · •
·. , ,
I
melalui proses rehabilitasi niedi~ .1
Pr1sonrsas1
'·
/ dan sosial. Mereka yang mem 1 ·
Prisonisasi .adalah p~se~
prod~i, mellgedarkan, rnengf
pembudayaan
subkultur
_impor, mengekspor, ataii rnenya~
penghuni penjara yang mej
lahgunakao, apalagi sebagai banj
"-· l)Ip'!kru_l_r_l>fle!g;i_.J!daptasi
dar dan pemasok, harus dihukum
·· seberat-beratnya:
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