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Abstrac 

 Woman is the person in society that have a personal image. As we know, in every 

culture so many poeple judge that the woman only can do work in the home. Like clean the 

house, washing plate, washing clotes, care of child and so on, but now in the global era that 

function step by step be the big thing. Woman today not only have a work like house keeeper 

but also be something that more or same like a man. Criminality as one society problem 

happen to woman too. Today woman’s position not only be a victim but also be an actor, 

many woman can do a criminal like corruption, murder, traffcking and other. And it can be 

happen because one of the negative effect from woman emancipation. But criminality that 

who woman do more than kind of soft criminal or people said that “white collar” criminal. 

When it do by brain and strategy than violance. So it will be something easy to do by a 

woman with their beauty and enchantment. But now woman not only do criminal included 

“white collar” but also “blue collar” criminal. This situasion are very big issue right now, 

woman who doing criminality every year more and more again. 

 And from this situasion, we can learn about that issue, to know more about the reason 

and the way why woman can do that thing. And this reseach will be explain with qualitative 

and the analysis with descriptive. To explain all about woman and criminality in pekanbaru
3
. 
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PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

Kejahatan atau kriminalitas berkembang sangat pesat, baik secara jumlah ataupun 

jenisnya. Kejahatan tersebut berkembang seiring dengan kemajuan zaman, terutama terjadi di 

negara-negara yang sedang berkembang. Perkotaan merupakan pusat dari tindak kejahatan 

atau kriminalitas, hal itu terjadi karena di perkotaan sering terjadi persaingan yang ketat 

bahkan tidak sehat. Kriminalitas di perkotaan berkembang sejalan dengan bertambahnya 

penduduk, pembangunan, modernisasi dan urbanisasi. Dengan demikian dikatakan bahwa 

perkembangan kota selalu disertai dengan perkembangan kwalitas dan kwantitas kriminalitas. 

Akibatnya perkembangan keadaan itu menimbulkan keresahan masyarakat dan pemerintahan 

dikota tersebut
4
. Kejahatan dan tindakan kriminalitas telah menjadi masalah sosial tersendiri 

bagi hampir seluruh tatanan masyarakat dunia. Terlebih lagi pada saat sekarang ini maraknya 

kasus-kasus kriminalitas yang terjadi dimana pelakunya adalah seorang wanita. 

perkembangan kejahatan itu akhir-akhir ini tidak sedikit wanita-wanita yang terlibat dalam 

tindak kejahatan yang sebelumnya hanya lazim dilakukan laki-laki, misalnya ikut serta dalam 

penodongan, perampasan kendaraan bermotor, pembunuhan atau bahkan otak perampokan. 

Maka citra wanita yang seolah-olah lebih bertahan terhadap kejahatan, mulai pudar. 

Kenyataan ini menimbulkan keprihatinan sebab sampai sekarang secara diam-diam wanita 

dianggap sebagai benteng terakhir meluasnya kriminalitas. Pada umumnya perilaku kejahatan 

ialah kaum laki-laki Berbagai laporan mendukung kenyataan tersebut Statistik kriminal di 

Inggris tahun 1987 misalnya, menunjukkan bahwa dari 3.825.000 kasus kejahatan, 86,9 % 

pelakunya pria
5
. 

Perkembangan kejadian tindak pidana atau tindak kriminalitas di indonesia selama 

periode tahun 2007 – 2009 meskipun berfluktuasi namun masih tetap menunjukkan tren yang 

semakin meningkat. selama periode tersebut perkembangan jumlah pelaku tindak pidana 

yang dilaporkan MABES POLRI  juga menunjukkan kecenderungan yang serupa. Hal ini 

dibuktikan dimana tindak kriminalitas pada tahun 2007 sebanyak 330.354, sementara di 

tahun 2008 menurun menjadi 326.752, dan kembali mengalami peningkatan sebanyak 

344.942 kasus pada tahun 2009
6
. Sementara dilihat dari pelaku tindak kriminalitaspun 

mengalami hal yang sama dari periode 3 tahun berturut-turut yaitu tahun 2007-2009 dimana 

pelaku tindak kejahatan yaitu jumlah pelaku pidana yang dilaporkan mabes polri dari 

sebanyak 225.465 orang pelaku pada tahun 2007, menurun menjadi sebanyak 197.423 orang 

pada tahun 2008, namun kemudian meningkat tajam menjadi sebanyak 278.537 orang pada 

tahun 2009. Seperti yang dikatakan para kriminolog bahwa dunia kriminal diliputi oleh kaum 

lelaki. Namun data menunjukkan bahwa dari sebanyak 278.537 orang pelaku tindak pidana 

yang dilaporkan mabes polri pada tahun 2009, sebanyak 270.844 orang (97,2 %) adalah laki-

laki dan sebanyak 7.683 orang lainnya (2,8 %) adalah perempuan. selama periode tahun 2007 

– 2009, persentase perempuan pelaku tindak pidana masih tetap berkisar di bawah tiga 

persen. namun meskipun demikian, selama periode tersebut jumlah perempuan pelaku tindak 

pidana secara konsisten terus meningkat
7
. 

Masalah wanita pada umumnya ditandai oleh ciri perlawanan, yakni keinginan untuk 

mengharapkan adanya pandangan kesetaraan gender pada masyarakat. Pada masyarakat yang 
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sedang mengalami masa transisi, wanita seolah-olah terjepit antara norma-norma lama 

dengan norma-norma baru yang kadang belum terbentuk. Begitu pula Indonesia yang 

merupakan salah satu negara yang sedang berkembang, ikut pula terkena pengaruh dan 

mengalami perubahan dengan adanya modernisasi. Perubahan tersebut tidak hanya memberi 

pengaruh pada berbagai bidang kehidupan tetapi juga pada setiap lapisan masyarakat dan 

tingkatan usia serta gender. Secara alamiah peran perempuan pada umumnya adalah dirumah, 

yang memiliki tugas mulia yang alami. Perempuan memiliki kodrat untuk mengandung, 

melahirkan, menyusui, mengasuh, membesarkan anak-anak dengan kasih sayang serta 

pekerjaan lainnya yang terdapat dalam rumahtangga sendiri. Peran perempuan tidak hanya 

sebagai istri dan ibu rumah tangga, tetapi juga sebagai ibu yang mendidik dan membina 

generasi muda agar anak-anaknya mempunyai bekal yang cukup dibidang rohani maupun 

jasmani untuk menghadapi kehidupan mendatang. 

Peran perempuan menurut Nani Soewondo
8
 : 

1. Sebagai warga negara dalam hubungannya dengan hak-hak dalam bidang sipil dan 

politik termasuk perlakuan terhadap wanita dalam partisipasi tenaga kerja yang dapat 

disebut fungsi ekstrem. 

2. Sebagai ibu dalam keluarga dan istri dalam hubungan rumah tangga yang di sebut 

fungsi intern. 

Keterlibatan sosok wanita dalam kriminalitas yang berada pada kehidupan umum 

memang janggal dalam masyarakat. Hal ini merupakan dampak negatif pemikiran kesetaraan 

didengungkan dengan mendorong wanita untuk berperan sama dengan kaum laki-laki, 

bahkan kalau bisa melampauinya. Akhirnya, wanita tergiring untuk aktif pada kehidupan 

umum. Mereka berlomba untuk memperoleh penghasilan sendiri dengan alasan untuk dapat 

mensejahterakan keluarga atau alasan-alasan lain. Mereka dapat berbaur dengan laki-laki 

tanpa ada batas tempat, waktu, dan lain-lain. Dampak dari itu semua adalah meluasnya 

permasalahan yang muncul, antara lain kriminalitas wanita dalam kehidupan umum. Pada 

awalnya kejahatan yang dilakukan oleh wanita terbatas pada jenis-jenis kejahatan yang 

berpola “sex-spesific offen” seperti aborsi, pengutilan dan prostitusi. Namun seiring dengar 

berkembangnya jaman yang menciptakan kondisi-kondisi sosial seseorang yang memaksa 

seseorang untuk betahan pada kondisi-kondisi tertentu membuat wanita mulai lazim 

melakukan tindakan kriminal yang biasa dilakukan oleh pria seperti : perampokan bersenjata, 

rentenir, bisnis ilegal narkoba, penipuan, pembunuhan sampai pada menjadi anggota salah 

satu organisasi kejahatan
9
. 

Di Indonesia sendiri terjadinya tindakan kriminal yang dilakukan oleh wanita bukanlah 

masalah baru. Hampir disetiap kota-kota besar di Indonesia banyak menemui kasus kriminal 

yang dilakukan dengan berbagai cara, bentuk dan penyebabnya. Seperti halnya yang terjadi 

dilampung, dimana 6 wanita menjadi tersangka tindak kejahatan dengan kasus yang berbeda-

beda, seperti penipuan berkedok penerimaan pergawai negri sipil yang dilakukan seorang 

wanita berumur 44tahun dan merupakan salah seorang kepala desa di daerah Lampung Utara, 

selain itu ada juga 2 orang wanita asal Jakarta yang mebawa uang palsu senilai Rp.107 juta 

dan tertangkap oleh Satreskrim Polres Lampung Utara. Beberapa waktu sebelumnya juga 

terjadi penangkapan pegawai negeri sipil Pemkab Lampung yang menggelapkan 4 unit mobil 
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serta 2 orang wanita yang tertangkap tangan saat sedang menjabret gelang emas seorang Ibu 

rumah tangga
10

 . 

Beragam modus, cara dan bentuk-bentuk tindakan kriminal yang dilakukan oleh wanita 

pada sekarang ini membuktikan bahwa sangat dekatnya dunia kriminalitas dengan kehidupan 

kaum wanita. Yang pada awalnya para wanita sering menjadi korban kejahatan sekarang 

mengalami pergeseran dimana wanita juga dapat melakukan tidakan kriminalitas dengan 

cara-cara yang sedikit banyak jauh berbeda dengan kriminal yang dilakukan para pria. Jika 

para pria cendrung melakukan tidakan kriminal dengan yang biasa disebut sebagai Blue 

Collar maka para wanita dapat dikatakan mahir dalam tindakn kejahatan White Collar yang 

lebih mementingkan tindakan akan mereka dibandingkan otot. Sehingga kejahatan yang akan 

dilakukan sangat terorganisir dan terencana tanpa disadari dan diketahui oleh orang lain. 

Meskipun tindakkkan kriminalitas yang dilakukan oleh wanita adalah jenis tindakan yang 

disebut white collar namun tidak jarang juga wanita melakukan tindakan kejahatan yang 

identik dengan kaum laki-laki seperti kasus pembunuhan, ataupun kasus kekerasan lainnya. 

Hal ini dibuktikan dengan terjadinya beberapa kasus pembunuhan yang bukan hanya 

melibatkan tetapi juga dilakukan oleh seorang wanita. Sebut saja astini seorang perempuan 

berusia 41tahun yang mengjagal 3(tiga) orang perempuan dalam rentan waktu dari tahun 

1992-1997, wanita yang tingkal di surabaya ini melakukan pembunuhan dan memotong-

motong korbannya serta dibuang ketmpat-tempat yang berbeda, motifnya karna kesal 

hutangnya selalu diminta oleh korban
11

.  

Kriminalitas yang dilakukan oleh wanita merupakan salah satu akibat dari terjadinya 

disorganisasi sosial. Seperti yang kita ketahui bahwa kriminalitas atau kejahatan itu bukan 

merupakan peristiwa Herediter (bawaan sejak lahir,warisan) juga bukan merupkan warisan 

biologis. Tingkah laku kriminal itu bisa dilakukan oleh siapapun juga dengan berbagai faktor 

pendorongnya. Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar yaitu dipikirkan, direncanakan 

dan di arahkan pada maksud tertentu. Namun, bisa juga dilakukan secara setengah sadar 

misalnya, didorong oleh implus-implus yang hebat, didera oleh dorongan-dorongan oaksaan 

yang sangat kuat dan oleh obesesi-obesesi. Kejahatan juga bisa dilakuakn dalam keadaan 

tidak sadar sama sekali. Misalnya, karena terpaksa untuk mempertahankan hidupnya, 

seseorang terpaksa harus melawan dan balas menyerang sehingga terjadi peristiwa 

pembunuhan
12

. Pekanbaru sebagai salah satu ibu kota provinsi Riau juga tidak lepas dari 

pengaruh globalisasi yang melanda hampir setiap sudut kota. Keheterogenan masyarakat 

yang ada dipekanbaru menawarkan banyak keragaman hidup juga didalamnya. Tidak jarang 

keadaan yang terlalu beraeka ragam ini menimbulkan dan menciptakan kesenjangan sosial 

yang sangat tergambar jelas dalam kehidupan sosial masyarakatnya. Mabes Polri juga 

mencatat tindak pidana atau kriminalita yang terjadi selama periode 2007-2009 di Riau, yaitu 

sebanyak 9.767 pada tahun 2007 dan mengalami penurun menjadi 8.024 laporan dan naik 

lagi pada tahun 2009 sebanyak 8.968 laporan
13

. Sementara itu dilihat dari pelaku tindak 

kriminal yang terjadi di Riau juga mengalami naik turun dari tahun ketahun. Berawal dari 

kesenjangan yang semakin hari semakin tampak jelas berbagai fenomena dan kejadian yang 

menjadi permasalahan sosialpun muncul, kejadian-kejadian kriminal yang dilakukan oleh 

para wanita. 

Dengan maraknya fenomena kriminalitas yang dilakukan oleh wanita ini, dimana sudah 

banyak kasus yang diangkat kepublik dan merubah citra masyarakat mengenai gambaran 
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seorang wanita dan jelas akan menimbulkan berbagai dampak dari perilaku mereka baik 

kepada lingkungan sekitar mereka, keluarga maupun diri mereka sendiri. Dari uraian diatas 

perilaku yang menyimpang adalah seseorang yang gagal memenuhi harapan pada perannya. 

Dari itulah penulis berminat untuk mengkaji lebih dalam mengenai hal ini dengan melakukan 

penelitian yang berjudul “Wanita dan Kriminalitas (studi kasus lembaga 

pemasyarakatan Klas IIB Anak pekanbaru) 

2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Apakah bentuk-bentuk tindakan kriminal yang dilakukan wanita ? 

2. Apakah faktor penyebab wanita melakukan tindakan kriminal ? 

3. Bagaimana dampak sosial bagi wanita yang melakukan tindakan kriminalitas ? 

3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui apa saja bentuk dari tindakan kriminal yang dilakukan wanita 

2. Untuk mengetahui apa yang menjadi faktor penyebab wanita melakukan tindakan 

kriminal 

3. Untuk mengetahui bagaimana dampak sosial bagi wanita yang melakukan tindakan 

kriminalitas  

4. Untuk mengetahui bagaimana peran keluarga dalam membantu mengembalikan 

labeling dari masyarakat terhadap wanita yang melakukan tindakan kriminal 

 

 

4. Tinjauan Teori 

Tindak kriminal adalah segala sesuatu yang melanggar hukum atau sebuah tindak 

kejahatan. Pelaku kriminalitas disebut seorang kriminal. Biasanya yang dianggap kriminal 

adalah seorang pencuri, pembunuh, perampok, atau teroris. Walaupun begitu kategori 

terakhir, teroris, agak berbeda dari kriminal karena melakukan tindak kejahatannya 

berdasarkan motif politik atau paham
14

. Para sosiolog berusaha untuk menentukan proses-

proses yang menyebabkan seseorang menjadi penjahat. Analisis ini bersifat sosial psikologis. 

Beberapa ahli menekankan pada beberapa bentuk proses seperti imitasi, pelaksanaan peran 

sosial, asosiasi diferensial, kompensasi, identifikasi, konsepsi diri pribadi (self-

conception),dan kekecewaan yang agrasisf sebagai proses-proses yang menyebabkan 

seseorang menjadi jahat. Seseorang berperilaku jahat dengan cara yang sama dengan perilaku 

yang tidak jahat. Artinya, perilaku jahat dipelajari dalam interaksi dengan orang-orang lain 

dan orang tersebut mendapatkan perilaku jahat sebagai hasil interaksi yang dilakukannya 

dengan orang yang berperilaku dengan kecendrungan melawan norma-norma hukum yang 

ada
15

. 

Tujuan feminisme adalah menunjukkan bagaimana penilaian tentang suatu kondisi sosial 

diaman perempuan menempuh kehidupan mereka membuka kesempatan untuk 

merenkosntruksi dunia mereka dan menawarkan kepada mereka prospek kebebasan di masa 
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depan
16

. Feminisme liberal meamndang prasangaka gender sebagai persoalan ketidakacuhan. 

Oleh sebab itu, sikap acuh tak acuh itu dapat dihilangakan dengan memberlakukan undang-

undang anti diskriminasi terhadap individu-individu yang berkaitan dan dengan 

mempromisikan sikap-sikap anti seksis
17

. Keadaan bias seperti ini membuat wanita semakin 

hari semakin terpojok. Ditambah dengan adanya budaya patriaki yang di tanamkan oleh 

masyarakat sejak dahulu kalanya, dimana masyrakat beranggapan bahwa kedudukan seorang 

pria lebih tinggi dari kedudukan seorang wanita di dalam struktur sosial masyarakat indonesia 

pada kebanyaakannya. Teori feminisme maxis menyatakan subordinasi perempuan melayani 

kebutuhan akan kapitalisme. Dalam hubungan ekonomi dan karakterisktik gagasan dari mode 

kapitalisme produksi yang kita seharusnya mencari struktur ketidaksetaraan yang secara tidak 

adil menghambat kehidupan perempuan, kebalikan dari kehidupan laki-laki yang serba 

menikamti keuntungan dan kelebihan
18

. Pendapat ini mempertegas bahwa keadaan terjepit 

yang dialami oleh wanita membuat wanita semakin mengalami tekanan yang dapat 

mengakibatkan wanita melakukan tindakan-tindakan diluar dari harapan masyarakat kepada 

seorang wanita. Sehingga keadaan seperti ini membuat hal-hal yang bisa dan biasa dilakukan 

oleh seorang lelaki juga dapat dilakukan oleh seorang wanita. 

Michele Barrett (1944-) menggunakan pendekatan yang diajukan Gramci, yang 

berpendapat bahwa peranan ideologi dalam memantapkan institusi kehidupan keluarga, dan 

tentang istri dan ibu dalam mendomestikasi perempuan,adalah sangat penting dalam 

meproduksi dunia yang menjadi sumber ketidakberuntungan perempuan
19

. Juliet mitchell 

(1940-) juga memandang kapitalisme dan partriaki menunjukkan dua sumber penindasan 

yang terpisah namun berkaitan satu sama lain, akan tetapi ia percaya patriarkhi berakar dalam 

alam tak sadar manusia bukan rumah tangga. Pendekatan mitchell agak kontroversial dalam 

lingkaran feminis karena memandang universalitas patriaki bukan sebagai konsekuensi 

domestik atau hubungan seksual dalam kehidupan manusia,melainkan sebagai bagian dari 

proses pembentukan psikis perempuan
20

. Dengan adanya feminisme yang terjadi maka hal ini 

semakin memperlihatkan keadaan-keadaan yang dialami kebanyakan wanita dan tidak sesuai 

dengan seharusnya. Sehingga dengan adanya feminisme ini membuat keberadaan kaum 

wanita semakin menonjol dan bisa menjalani perubahan-perubahan yang akan membuat 

kedudukan wanita semakin baik di sturktur sosial dalam masyarakat. Dengan adanya 

kesetaraan ini diharapkan posisi kaum perempuan yang sedang terjepit dan bias bisa lebih 

seimbang dengan keadaan masyarakat sekarang. Sehingga perilaku-perilaku yang 

menyudutkan wanita dapat dimaklumi dan tidak mempersulit keadaan wanita dalam 

masyarakat. 

Metoda Penelitian 

 

1. Lokasi , Populasi dan Sampel Penelitian 

Adapun lokasi penelitian ini di lembaga pemasyarakatan kota pekanbaru, jalan lembaga 

pemasyarakatan, gobah. Penetapan lokasi ini adalah atas fungsi lembaga pemasyarakatan 

yang merupakan tempat penyimpanan penjahat atau para pelaku tindakan kriminal yang 

sedang menjalani masa tahanan atau hukuman. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 
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tahanan perempuan yang mendiami lembaga pemasyarakatan kota pekanbaru. Sementara 

sampelnya diambil dengan cara purposive sampling atau penarikan sampel secara sengaja, 

yaitu dengan cara peneliti menentukan responden dengan anggapan atau pendapat penulis 

sendiri,dengan dilatarbelakangi pengetahuan peneliti mengenai responden yang akan 

diteliti.
21

 

2. Teknik Pengumpulan data 

Pengambilan data yang relevan tersebut dilakukan dengan menggunakan teknik 

pengumpulan data informasi dengan menggunakan cara sebagai berikut : 

1. Wawancara mendalam (deep interview), yaitu suatu cara yang digunakan untuk 

mendapatkan informasi maupun pendirian secara lisan dari narasumber. Dengan 

wawancara berhadapan muka antara pewawancara dengan responden dengan tujuan 

untuk memperoleh data yang dapat menjelaskan dan menjawab permasalahan dengan 

menggunakan indept interview. 

2. Observasi , yaitu cara peneliti untuk turun langsung mengamati dari dekat kehidupan 

sehari-hari narasumber dan memberikan penilaian yang objektif dengan apa yang 

dilihatnya. 
22

 

 

3. Analisis Data 

Analisis data dilakukan secara Kualitatif deskriptif yakni dengan membuat deskripsi atau 

gambaran mengenai berbagai fenomena yang ditemukan dilapangan.dan dipaparkan seseuai 

dengan apa yang didapat oleh penulis dilapangan. Data yang didapat dari responden akan di 

analisa secara deskriptif. 

Hasil dan Pembahasan 

 

1. Bentuk-bentuk tindakan kriminal yang dilakukan wanita 

Ada beberapa tindakan kriminal yang biasa dilakukan oleh wanita, seperti aborsi, 

penipuan, pengutilan, penggelapan dan lain sebagainya. Tindakan kriminal yang biasa 

dilakukan oleh wanita biasanya berkaitan dengan hal-hal yang bersifat kejahatan white collar 

, dimana kejahatan ini lebih mengandalkan otak dibandingkan dengan otot. 

Kebanyakan wanita melakukan tindakan kriminal yang lebih menonjolkan sisi 

feminis mereka, yang memiliki senjata berupa iner beauty dan pesona yang dimiliki oleh 

wanita. Sehingga kebanyakan dari wanita melakukan tindakan kriminalitas yang terselubung. 

Hal ini juga terjadi karna wanita cendrung melakukan tindakan kejahatan yang porsinya lebih 

soft dari yang di identikkan oleh kaum lelaki. Misalnya saja seperti penipuan, pencurian, 

korupsi , penggelapan dan lain sebagainya. Jenis-jenis tindakan seperti ini bisa dikatakan 

adalah merupakan jenis tindakan yang membutuhkan kematangan dalam prosesnya dan juga 

harus dilakukan oleh seseorang yang tidak mencurigakan dan memiliki keleluasaan dalam 

melakukan tindakan tersebut. 

Pada awalnya kejahatan yang dilakukan oleh wanita terbatas pada jenis-jenis kejahatan 

yang berpola “sex-spesific offen” seperti aborsi, pengutilan dan prostitusi. Namun seiring 
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dengar berkembangnya jaman yang menciptakan kondisi-kondisi sosial seseorang yang 

memaksa seseorang untuk betahan pada kondisi-kondisi tertentu membuat wanita mulai 

lazim melakukan tindakan kriminal yang biasa dilakukan oleh pria seperti : perampokan 

bersenjata, rentenir, bisnis ilegal narkoba, penipuan, pembunuhan sampai pada menjadi 

anggota salah satu organisasi kejahatan
23

. 

 

Namun tidak bisa dipungkiri bahwa perkembangan zaman dan semakin meningkatnya 

tuntutan hidup membuat wanita semaki hari semakin berani dalam melakukan suatu tindakan. 

Misalnya saja dengan mulai maraknya kaum wanita melakukan tindakan kriminal yang biasa 

dilakukan oleh kaum lelaki. Misalnya saja pembunuhan, narkoba, perdagangan anak, dan 

juga kejahatan lainnya yang pada awalnya jauh dari kesan lemah lembut yang terdapat pada 

pandangan masyarakat terhadap wanita. Jenis-jenis tindakan “blue collar”yang dilakukan 

oleh para wanita pada dasarnya merupakan tindakan kriminal yang dilakukan atas dasar 

tuntutan-tuntutan yang dialami oleh wanita. Atau bisa juga dikarenakan oleh sifat emosial 

wanita yang cendrung labil dalam menyikapi suatu permasalahan. Keadaan emosional wanita 

yang sangat sensitif ini menjadi langkah awal masuknya wanita kedalam jenis tindakan yang 

bersifat “blue collar”.  

Kriminalitas yang dilakukan oleh wanita merupakan salah satu akibat dari terjadinya 

disorganisasi sosial. Seperti yang kita ketahui bahwa kriminalitas atau kejahatan itu bukan 

merupakan peristiwa Herediter (bawaan sejak lahir,warisan) juga bukan merupkan warisan 

biologis. Tingkah laku kriminal itu bisa dilakukan oleh siapapun juga dengan berbagai faktor 

pendorongnya. Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar yaitu dipikirkan, direncanakan 

dan di arahkan pada maksud tertentu. Namun, bisa juga dilakukan secara setengah sadar 

misalnya, didorong oleh implus-implus yang hebat, didera oleh dorongan-dorongan paksaan 

yang sangat kuat dan oleh obesesi-obesesi. 

Narasumber dalam penilitian ini adalah 6(enam) orang wanita yang melakukan 

tindakan kriminal dari kedua jenis tindakan “white collar” dan “blue collar” tersebut yaitu 

2(dua) orang melakukan tindakan pembunuhan dan terjerat hukuman sesuai dengan KUHP 

Pasal 338-350, sementara 1(satu) orang melakukan tindakan penipuan ,1(satu) orang 

melakukan tindakan trafficking atau perdagangan manusia yang terjerat hukuman sesuai 

dengan UU No.15 Th.2002, 1(satu) orang melakukan kasus poliyandri yang tedapat dalam 

UU No.7 Th.1989 dan 1(satu) orang terlibat kasus narkotika dan terjerat UU No.35 Th.2010. 

2. Faktor penyebab wanita melakukan tindakan kriminal 

Keterlibatan wanita dalam dunia kriminalitas akhir-akhir ini memunculkan stereotip 

baru terhadap kedudukan wanita di dalam masyarakat. Harapan masyarakat yang 

menganggap wanita sebagai salah satu pembentuk manusia-manusia dengan kwalitas dan 

kwantitas tertentu mengalami kebiasan. Fenomena ini disebabkan dengan keadaan 

ketidakadilan yang sering di alami oleh wanita, berbagai bentuk diskriminasi yang kerap 

diterima oleh wanita menyudutkan dan menyulitkan kondisi kehidupan wanita. Ditambah lagi 

dengan adanya kebudayaan patriaki yang banyak di anut oleh berbagai golongan masyarakat 

yang menempatkan posisi wanita berada dibwah lelaki dengan beban-beban tersendiri yang 

di pikul oleh wanita, kesulitan-kesulitan seperti ini menjadi salah satu faktor pendorong 

wanita melakukan tindakan kriminal. Ada beberapa faktor pendorong yang menyebabkan 

wanita melakukan tindakan kriminalitas, diantaranya yaitu : 
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 Individual (antropologis) yang meliputi : usia, seks atau jenis kelamin, status 

sipil, profesi atau pekerjaan, tempat tinggal/domisili, tingkat sosial, 

pendidikan, konstitusi organis dan psikis. 

 Fisik ( natural,alam) : ras, suku, iklim, fertilitas, disposisi bumi, keadaan alam, 

musim, kondisi meteorik, kelembaban udara dan suhu. 

 Sosial, antara lain : kepadatan penduduk, susunan masyarakat, adat-istiadat, 

agama, orde pemerintah, kondisi ekonomi dan industri, pendidikan, jaminan 

sosial, lembaga legislatif, dan lembaga hukum, dan lain-lain.
24

 

Dari ketiga hal tersebut terlihat jelas bahwa ada banyak hal yang membuat seseorang 

melakukan tindakan kriminal, tindak kejahatan bukan merupakan suatu tindakan dari lahir, 

namun tindakan kriminal dapat dilakukan oleh siapa saja dalam keadaan atau kondisi-kondisi 

tertentu. Sehingga dengan faktor-faktor pendorong yang ada seseorang yang dalam keadaan 

tidak sesuai dengan harapannya memiliki kemungkinan untuk melakukan tindakan kriminal. 

Bagi wanita faktor utama yang menjadi pendorong melakukan tindakan kriminal adalah 

karna alasan-alasan yang bersifat psikis. Seperti hal nya rasa dendam atau sakit hati, rasa 

cemburu dan lain sebagainya, namun tidak jarang juga faktor lain seperti faktor ekonomi atau 

lingkungan juga menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya tindakan kriminal. Dari ke-

enam narasumber yang menjadi subjek dalam penelitian ini 2 kasus terjadi karna adanya rasa 

tidak suka atau karna psikis, 2 kasus terjadi karna adanya tuntutan ekonomi dan 1 kasus karna 

adanya kelalaian dari pelaku tersebut. Dari ke-enam narasumber ini dapat diketahui bahwa 

berbagai faktor dan alasan dapat menjadi penyebab wanita melakukan tindakan kriminal. 

Usia merupakan bagian paling mendasar pada diri seseorang, inilah yang manjadi latar 

belakang yang paling mendasar dalam diri seseorang. Karna secara psikir umur menuntukan 

pola pikir dan keadaan mental seseorang. Dari 6 jumlah narasumber, dapat dilihat bahwa 

rentan umur yang paling banyak yaitu antara 31-40 tahun dan hal ini bisa di sebabkan karna 

pada masa itu adalah masa dimana seseorang sedang menjalankan peran produktif. Sehingga 

adanya tuntutan-tuntutan yang berlebihan dapat menyudutkan posisi seseorang sehingga 

mendorong mereka melakukan suatu tindakan kriminal. Berdasarkan status sipil narasumber 

rata-rata berstatus sudah pernah menikah, meskipun ada setengahnya sudah menjadi janda 

dan setengah lagi masih berstatus menikah. Narasumber yang berstatus janda rata-rata 

dikarenakan sedang menjalani masa hukuman. Dengan menjalani masa hukuman pernikahan 

narasumber harus berakhir dikarenakan permintaan keluarga atau karna meninggal dunia. 

Dari 6 orang narasumber, ibu rumah tangga yang lebih dominan melakukan tindakan 

kejahatan. Hal ini di akibatkan karena ibu rumah tangga memiliki waktu luang yang lebih 

banyak , sehingga mereka lebih sering melakukan interaksi dengan lingkungan sekitar 

mereka. Dengan demikian masalah-masalah yang timbul karna hal itu justru lebih banyak. 

Selain itu juga kemungkinan-kemungkinan dan peluang-peluang yang tercipta juga lebih 

banyak, sehingga mengakibatkan wanita melakukan tindakan kriminal. Dari ke-enam 

narasumber yang ada pada penelitian ini , terdapat bukti bahwa tingkat pendidikan mereka 

rata-rata adalah di SMP, dalam dunia pendidikan wajib belajar adalah selama 9 tahun pada 

awalnya namun pemerintah mencanangkan menjadi 12 tahun. Hal ini bertujuan untuk 

menciptakan generasi yang cerdas yang dapat berfikir dan bertindak kesesuai dengan tuntutan 

zaman pada sekarang ini. Sehingga bisa dikatakan bahwa tingi rendahnya tingkat pendidikan 

seseorang dapat menentukan kwalitas hidup orang tersebut. Supaya orang yang terdidik dapat 

melalui proses-proses hidup dan bisa melakukan hal-hal yang sesuai dengan harapan 

masyarakat. 
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3. Dampak Sosial bagi wanita yang melakukan tindakan kriminal 

 Dampak sosial yang paling melekat yang dirasakan oleh setiap orang yang melakukan 

tindakan yang menyimpang dari nilai-nilai dan norma-norma yang sudah di sepakati oleh 

masyarakat secara luas yaitu adanya label-label dari masyarakat yang diberikan kepada 

orang-orang yang melanggar aturan dan kesepakatan normal didalam suatu masyarakat. 

Dimana pemberian label ini tak jarang menyebabkan gangguan psikis yang dialami oleh para 

residifis tersebut. Dengan adanya lebel yang telah menjadi kesepakatan ditengah-tengah 

masyarakat membuat para wanita yang telah melakukan tindakan kriminal menjadi sulit 

untuk kembali ketengah-tengah masyarakat. 

 Menurut teori labelling, label yang paling menghancurkan kehidupan sosial yakni 

orang-orang yang dipandang menyimpang dan biasanya dilekatkan pada orang-orang yang 

paling tidak berdaya dan paling tidak memiliki kekuasaan dalam melawan proses tersebut. 

Kejahatan dilihat secara ekslusif sebagai produk labeling,dan semua dampak yang terjadi 

merupakan alokasi keberlakuan label tersebut
25

. Selain dengan adanya labeling dari 

masyarakat kepada orang-orang yang melakukan tindakan kriminal atau kejahatan, pelaku 

tindak kejahatan juga merasakan kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungan. Seperti 

yang di ketahui pandangan masyarakat kepada residifis seperti halnya orang yang tidak 

memiliki kesempatan kedua untuk menjalani hidup mereka. Hal ini membuat orang-orang 

yang pernah menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan menjadi kesulitan untuk 

kembali ditengah-tengah masyarakat,hal ini dirasakan oleh hampir semua residifis. 

Ketidakpercayaan masyarakat akan pelaku tindak kriminal membuat semakin beratnya beban 

yang harus dirasakan oleh setiap pelaku tindakan kejahatan. Terlebih lagi dialami oleh wanita 

yang notabene nya adalah makluk yang sangat sensitif dan penuh dengan kelembutan. Hal ini 

semakin menyudutkan posisi wanita dalam masyarakat. Kesempatan kedua yang sangat 

jarang didapat oleh para pelaku kejahatan, pandangan masyarakat yang terkadang sangat 

ekstrim tidak jarang memiliki beban psikis yang luar biasa hingga bisa memberikan gangguan 

psikis dan mental kepada para pelaku kejahatan tersebut. 

 Selain itu adanya kesulitan dalam bersosialisasi dengan lingkungan menjadi hal yang 

akan dirasakan oleh setiap orang yang melakukan tindakan kriminal meskipun tidak 

semuanya. Kesulitan ini dinilai akan menjadi faktor lain yang menyebabkan seseorang 

merasa lebih baik berada di dalam lembaga daripada harus menjalani hari-hari diluar tahanan. 

Kecanggungan-kecanggungan semacam ini jelas akan sangat disayangkan. Oleh karna itu 

perlu adanya masa resosialisasi bagi orang-orang yang mengalami masa tahanan sebagai 

salah satu cara untuk mempersiapkan para tahanan kembali di tengah-tengah masyarakat. 

Dengan adanya resosialisasi membuat dan membangun kepercayaan diri bagi pelaku 

tindakkan kriminal untuk dapat menjalani kehidupan diluar tembok lembaga pemasyarakatan. 

Pemberdayaan terhadap para pelaku tindak kejahatan akan menjadi lebih efektif untuk 

mengurangi kecendrungan merekan melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Dengan 

adanya pemberdayaan kepada masyarakat menjadi salah satu cara untuk mengubah 

pandangan masyarakat terhadap para pelaku tindakan kriminal. 

Dengan adanya berbagai dampak sosial yang dialami pelaku tindak kriminal membuat 

keadaan-keadaan berubah dalam kehidupan mereka. Jika perubahan ini tidak disikapi dengan 

bijak maka yang akan terjadi adalah kebiasaan dalam melakukan tindakan kriminal. Dengan 

kata lain lingkungan merupakan faktor pendukung yang paling berperan penting dalam 

mengembalikan rasa kepercayaan diri para pelaku tindak kriminal. Dampak sosial yang 
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paling dirasakan oleh wanita-wanita yang menjadi residifis adalah kesulitan untuk 

mengembalikan pandangan masyarakat dan menjalani kehidupan dengan label dari 

masyarakat yang telah tertera kepada mereka, sehingga kebanyakan dari wanita yang 

melakukan tindakan kriminal memilih untuk memulai kehidupan yang baru dan pergi dari 

lingkungan tempat tinggal yang lama. Kehilangan rasa percaya diri juga banyak dirasakan 

oleh wanita yang menjadi residifis, karna kesalahan dan kelalaian yang mereka lakukan. 

Kesimpulan dan Saran 

1. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan dijabarkan oleh peneliti di bab 

sebelumnya, maka peneliti menyimpulkan hal-hal sebagai beikut :  

a. Bentuk tindakan kriminal yang dilakukan oleh wanita beraneka ragam, dan tidak 

tertutup kemungkinan bahwa wanita juga bisa melakukan tindakan kriminal yang 

biasa dilakukan oleh pria juga seperti halnya pembunuhan, penipuan, trafficing, 

poligami dan juga narkotika. 

b. Faktor penyebab yang mendorong seorang wanita melakukan tindakan kriminal juga 

beraneka ragam, seperti permasalahan psikis, kebutuhan ekonomi, tuntutan hidup dan 

kelalaian serta kekurangan pahaman wanita mengenai hal-hal yang berkaitan dengan 

hukum. 

c. Dampak sosial yang paling dirasakan oleh wanita-wanita yang menjadi residifis 

adalah kesulitan untuk mengembalikan pandangan masyarakat dan menjalani 

kehidupan dengan label dari masyarakat yang telah tertera kepada mereka, sehingga 

kebanyakan dari wanita yang melakukan tindakan kriminal memilih untuk memulai 

kehidupan yang baru dan pergi dari lingkungan tempat tinggal yang lama. 

d. Perubahan jaman dan tuntutan hidup yang semakin hari semakin besar membuat 

posisi wanita juga harus dinamis, sementara budaya patriaki yang meletakkan laki-

laki lebih tinggi derjatnya dari wanita membuat posisi wanita didalam masyarakat 

semakin terjepit. Sehingga untuk keluar dari ketersudutan ini banyak wanita yang 

melakukan hal-hal yang diluar dari nilai dan norma masyarakat. 

 

2.  Saran 

 

a. Dengan adanya kesetaraan gender yang mulai gencar pada saat ini diharapkan 

pandangan masyarakat yang partiaki bisa lambat laun berubah sehingga kedudukan 

wanita tidak terus menerus tersudut dan semakin mendapatkan ketidakadilan dalam 

hidup yang dapat membuat  wanita berada pada saat-saat terjepit dan bisa melakukan 

tindakan yang melanggar hukum. 

b. Diharapkan kepada Lembaga Pemasyarakatan dapat menjadi wadah yang bisa 

membuat wanita-wanita yang terlibat kasus hukum dan mendapat label negatif dari 

masyarakat menajdi tempat untuk penempahan agar nantinya para pelaku tindak 

kejahatan tidak melakukan kesalahan yang sama di masa yang akan datang. 

c. Kepada setiap keluarga pelaku tindak kejahatan supaya dapat memberikan dukungan 

kepada keluarga mereka yang menjadi tahanan, sehingga pengembalian kepercayaan 

diri dan perbaikan psikis para wanita yang mejalani masa tahanan lebih mudah, karna 

walau bagaimanapun keluarga merupakan struktur sosial yang paling berperan 

penting terhadap pencitraan diri seseorang. 

d. Kepada masyarakat luas agar dapat menyikapi dengan bijak para wanita yang 

melakukan tindakan kriminal. 



e. Perlu diberikannya proses resosialisasi kepada setiap narapidana yang telah habis 

masa hukumannya. Dimana hal ini diperuntukkan kepada setiap residifis untuk bisa 

kembali kepada masyarakat,kembali menjalani hidup dan kembali melakukan 

aktifitas-aktifitas dalam kehidupan bebas.  

 

Daftar Pustaka 

 

Arif Gosita, 1983, Masalah Korban Kejahatan, Jakarta 

Abbot dan Wallace, 1990,dunia kriminalit,adelweiss,jakarta 

Kartini Kartono,2009,patologi sosial,rajawali pers,jakarta 

Koesma,2011,kejahatan yang dilakukan wanita,compas.com/dms.jakarta 

Mabes Polri.co.id,statistik kriminalitas 

Morrisabbot, 1987,women in crime,redposh,malang 

Manasse maio,metode penelitian masyarakat,pusat antar universitas ilmu sosial,UI 

Nani soewondo,1983,wanita dan pandangan wanita,cendikia pustaka,Jakarta 

Pip jones, 2006,pengantar teori-teori sosial,yayasan pustaka obor indonesia 

Sutherland,1980,perilaku jahat,khalif,,jogya 

Wordpress.com,Pembunuh berantai paling sadir  di indonesia sepanjang sejarah 

Wikipedia,2011,definisi tindakan krimina,ensiklopedibebas.com 

 


