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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Narkoba telah menjadi salah satu permasalahan terbesar yang dihadapi oleh 

negara-negara di Asia Tenggara dan dianggap sebagai salah satu pengancam 

keamanan regional. Perhatian khusus terhadap permasalahan narkoba oleh ASEAN 

didasarkan pada adanya Segitiga Emas yang merupakan produsen utama opium 

dunia pada sekitar tahun 1960-an hingga sekitar 1980-an. Segitiga Emas sendiri 

merupakan kawasan dataran tinggi yang terletak di perbatasan Myanmar, Laos dan 

Thailand. Dalam hal ini, Myanmar berkontribusi sebagai produsen terbesar, 

sedangkan Laos dan Thailand lebih berkontribusi terhadap distribusi barang1.  

Indonesia sendiri telah banyak melakukan upaya perang melawan narkoba 

yang umum disebut dengan War on Drugs, upaya-upaya tersebut sayangnya belum 

membuahkan hasil yang maksimal dan beberapa kebijakan malah dianggap 

kontradiktif dalam upaya perang melawan narkoba. Kebijakan kontradiktif tersebut 

terjadi di era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). SBY pada salah 

satu pidatonya pada tahun 2005 menyatakan bahwa tidak akan ada toleransi untuk 

jenis kejahatan narkoba, tetapi pada tahun 2012, SBY memberikan grasi pada salah 

                                                           
1 Ralf Emmers, The Sucuritization of Transnational Crime in ASEAN, Institute of Defence and 

Strategic Studies, Working Paper No.39, November 2002, Nnayang Technological University. 
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satu bandar narkoba Australia yang bernama Schapelle Leigh Corby2. Selain Corby, 

SBY juga memberikan grasi terhadap terpidana Meirika Franola yang sebelumnya 

dijatuhi hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup. Namun pada tahun 2015, 

Meirika Franola kembali dijatuhi hukuman mati karena terbukti melakukan 

perdagangan narkoba dari dalam penjara3.  

Berbeda dengan presiden sebelumnya, sejak resmi menjadi presiden ketujuh 

Indonesia tahun 2014, Joko Widodo (Jokowi) yang dalam masa kampanyenya 

menjanjikan bahwa narkoba akan diperangi secara serius telah menunjukkan 

realisasi janji tersebut melalui berbagai macam kebijakan yang telah dikeluarkan. 

Salah satu yang paling kontroversial adalah kebijakan hukuman mati kepada para 

tersangka pengedar narkoba yang lebih dikenal dengan istilah Bali Nine yang 

dilaksanakan pada tahun 2015. Jokowi mengungkap, bahwa eksekusi mati terhadap 

para pengedar narkoba adalah sebagai salah satu bentuk keseriusan Indonesia untuk 

memerangi narkoba, serta memberikan efek jera sehingga tidak akan ada lagi 

perputaran perdagangan Indonesia yang masuk ataupun keluar dari negara ini.4 

Perbedaan tindakan pemerintah dalam menangani pada era SBY dan Jokowi 

menunjukkan bahwa Jokowi melakukan sekuritisasi terhadap narkoba. Hal ini bisa 

dilihat dari bagaimana Jokowi mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak 

umum untuk segera mengatasi masalah narkoba. Sangat berbeda dengan 

                                                           
2 Slamet Riadi, Bebaskan Corby, contoh kebijakan negatif Pemerintahan SBY, diakses dalam 

https://nasional.sindonews.com/read/833978/13/bebaskan-corby-contoh-kebijakan-negatif-

pemerintahan-sby-1391848630 (14/2/2017 15:39 WIB) 
3 Abdul Azis, Grasi-grasi yang Diberikan Jokowi dan SBY, diakses dalam https://tirto.id/grasi-grasi-

yang-diberikan-jokowi-dan-sby-chEU (14/2/2017 15:42 WIB) 
4 PMC Editor, Indonesia’s Jokowi to go all out to ‘smash’ drug dealers, diakses dalam 

http://asiapacificreport.nz/2016/06/30/indonesias-jokowi-to-go-all-out-to-smash-drug-dealers/ 

(22/3/2017 21:43) 

https://nasional.sindonews.com/read/833978/13/bebaskan-corby-contoh-kebijakan-negatif-pemerintahan-sby-1391848630
https://nasional.sindonews.com/read/833978/13/bebaskan-corby-contoh-kebijakan-negatif-pemerintahan-sby-1391848630
https://tirto.id/grasi-grasi-yang-diberikan-jokowi-dan-sby-chEU
https://tirto.id/grasi-grasi-yang-diberikan-jokowi-dan-sby-chEU
http://asiapacificreport.nz/2016/06/30/indonesias-jokowi-to-go-all-out-to-smash-drug-dealers/
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pemerintahan sebelumnya yang lebih mementingkan hubungan diplomasi dengan 

negara lain sehingga perang narkoba terlihat lesu dengan adanya kebijakan 

kontradiktif berupa pemberian grasi terhadap pengedar narkoba yang seharusnya 

dihukum mati. 

Adapun pada masa kepemimpinan Jokowi, Jokowi menunjukkan 

keseriusannya untuk memerangi narkoba dalam setiap kesempatan. Salah satunya 

adalah ketika Jokowi menghadiri pemusnahan barang bukti narkoba sitaan Badan 

Narkotika Nasional (BNN) yang berupa 445 Kg sabu, 190.840 butir ekstasi, 422 

Kg ganja dan 323.000 butir Erimin Five pada Desember 2016, Jokowi mengungkap 

bahwa angka tersebut sangat besar dan menunjukkan betapa daruratnya narkoba 

yang ada di Indonesia. Jokowi lantas menambahkan bahwa pengurgensian 

penanganan narkoba didasari oleh kematian 15.000 generasi muda karena konsumsi 

narkoba. Dalam kesempatan tersebut, Jokowi secara tegas memerintahkan BNN 

untuk lebih mengintensifkan rehabilitasi untuk pecandu narkoba serta sosialisasi 

kepada masyarakat umum akan bahaya yang ditimbulkan oleh benda tersebut.5 

Sampai awal tahun 2017, telah terhitung 18 orang pengedar narkoba yang 

telah dieksekusi. Eksekusi mati pada Era Jokowi hingga tahun 2017 terhitung lebih 

banyak jika dibandingkan dengan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang 

memimpin Indonesia selama sepuluh tahun.6 Meskipun kemudian kebijakannya ini 

sempat mengundang pro dan kontra dari berbagai negara dan berbagai macam 

                                                           
5 Jokowi: Perang Besar terhadap Narkoba, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, diakses 

dalam http://www.bnn.go.id/read/pressrelease/17190/jokowi-perang-besar-terhadap-narkoba 

(22/3/2017, 21:39 WIB) 
6 Ibid. 

http://www.bnn.go.id/read/pressrelease/17190/jokowi-perang-besar-terhadap-narkoba
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organisasi dunia, Jokowi tetap pada pendiriannya untuk tetap melaksanakan 

keputusan yang telah diambil. 

Selain menerapkan hukuman mati untuk pengedar narkoba, Jokowi dalam 

berbagai kesempatan juga menyampaikan betapa pentingnya memerangi narkoba 

yang semakin membahayakan keamanan sebuah negara dan bahkan 

membahayakan keamanan lintas kawasan. Salah satunya adalah ketika Jokowi 

menghadiri KTT ASEAN dan Amerika Serikat di Sunnyland pada tahun 2016. 

Jokowi yang pada saat itu ditunjuk sebagai pemimpin sidang mengungkapkan 

bahwa salah satu agenda yang akan diusung pada KTT tersebut salah satunya 

adalah terkait dengan narkotika.7 Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi 

juga menyampaikan bahwa situasi permasalahan dan situasi Indonesia terkait 

narkoba ini sangat mengkhawatirkan, sehingga Indonesia dalam hal ini menyambut 

baik berbagai macam upaya untuk segera mencapai drug-free ASEAN. Salah 

satunya adalah dengan menginisiasi ASEAN Seaport Interdiction Task Force 

(ASITF) yang bertujuan sebagai wadah hukum ASEAN untuk berkolaborasi dan 

berkoordinasi terkait interdiksi lalu lintas peredaran gelap narkoba di pelabuhan8. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan 

diteliti adalah Bagaimana Kebijakan Sekuritisasi Indonesia Melalui War on 

Drugs pada Masa Pemerintahan Jokowi? 

                                                           
7 Budi Setiawanto, Sunnylands tempat Presidn Jokowi hadiri KTT ASEAN-AS, diakses dalam 

http://www.antaranews.com/berita/545147/sunnylands-tempat-presiden-jokowi-hadiri-ktt-asean-as 

(22/3/2017, 21:47) 
8 Asisten Deputi Bidang naskah dan terjemahan, Seven Issues Raised in ASEAN Foreign Ministers’ 

Meeting in Laos, diakses pada http://setkab.go.id/en/seven-issues-raised-in-asean-foreign-

ministers-meeting-in-laos/ (14/2/2017 15:58 WIB) 

http://www.antaranews.com/berita/545147/sunnylands-tempat-presiden-jokowi-hadiri-ktt-asean-as
http://setkab.go.id/en/seven-issues-raised-in-asean-foreign-ministers-meeting-in-laos/
http://setkab.go.id/en/seven-issues-raised-in-asean-foreign-ministers-meeting-in-laos/
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab dan menjelaskan hal-hal 

berikut: 

 Untuk menggambarkan dan menjelaskan sekuritisasi yang dilakukan 

Indonesia melalui upaya war on drugs dan untuk menjelaskan berbagai macam 

kontribusi nyata Indonesia untuk mewujudkan negara dan wilayah Asia 

Tenggara yang bebas narkoba. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Akademis 

Manfaat akademis dari tulisan ini diharapkan dapat menjadi 

sumbangan ilmu pengetahuan baru akan kebijakan sebuah negara atas suatu 

isu dan juga kepada universitas sebagai salah satu bahan rujukan studi teori 

analisis politik luar negeri dan juga studi kawasan Asia Tenggara. 

b. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan hasil penelitian dapat 

berkontribusi serta menjadi rujukan dalam peningkatan kinerja pihak-pihak 

yang terkait. Utamanya tentang pengambilan kebijakan terkait narkoba. 

1.4 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu tentang negara-negara yang menjadi anggota ASEAN 

dan problematika kawasan akan narkoba cukup banyak ditulis dan diteliti oleh 

peneliti-peneliti terdahulu. Oleh karena itu, penulis akan melampirkan beberapa 

penelitian terdahulu sebagai referensi dan acuan terhadap apa yang akan ditulis oleh 
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penulis kedepannya. Adapun penelitian-penelitian terdahulu tersebut 

dikelompokkan menjadi empat kategori sesuai dengan jenis penelitian dan alat 

analisanya, yakni: kategori hukum internasional, counter-narcotics/war on drugs, 

foreign policy analysis dan sekuritisasi.  

Penelitian pertama adalah penelitian yang ditulis oleh Yingyos Leechainan 

dan Dennis R. Longmire dalam jurnal mereka yang berjudul The Use of the Death 

Penalty for Drug Trafficking in the United States, Singapore, Malaysia, 

Indonesia and Thailand: A Comparative Legal Analysis.9  

Dalam tulisan yang berbentuk komparatif ini, diungkapkan bahwasannya 

kejahatan narkoba adalah salah satu ancaman terbesar dalam dunia internasional 

karena kejahatan narkoba pasti selalu bersamaan dengan kejahatan-kejahatan lain 

seperti pencurian, korupsi bahkan pembunuhan. PBB sendiri mengungkapkan jika 

sekitar 210 juta orang pengguna obat terlarang dan sekitar 200.000 ribu orang 

meninggal setiap tahunnya karena mengkonsumsi narkotika. Banyaknya pengguna 

narkotika di dunia tidak bisa dilepaskan dari kontribusi negara-negara penghasil 

narkoba dunia, salah satunya adalah Segitiga Emas yang terdiri dri negara Thailand, 

Laos dan Burma yang terletak di kawasan Asia Tenggara. Segitiga Emas 

bertanggung jawab sebagai salah satu penghasil narkoba terbesar dan menyebar ke 

seluruh dunia. Hal ini kemudian dianggap tidak mengherankan jika negara-negara 

yang berada di kawasan Asia Tenggara memberlakukan hukuman serius terhadap 

kejahatan narkoba dan Indonesia termasuk didalamnya. 

                                                           
9 Yingyos Leechaianan and Dennis R. Longmire, The Use of the Death Penalty for Drug Trafficking 

in the United States, Singapore, Malaysia, Indonesia and Thailand: A Comparative Legal Analysis, 

Laws, Vol. 2, 2013 
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Indonesia mengkategorikan kejahatan narkotika sebagai salah satu 

kejahatan paling serius dan memiliki hukuman maksimal berupa hukuman mati 

untuk pengedarnya. Harus digaris bawahi jika hukuman mati akan diberlakukan 

untuk pengedarnya saja, sedangkan untuk pengguna biasanya diutamakan untuk 

rehabilitasi. Hal tersebut tercantum dalam undang-undang pasal nomor 47 dan 48 

nomor 22 tahun 1997. Kasus penting yang ada di Indonesia tidak lain adalah kasus 

Bali Nine yang terbukti menyelundupkan heroin seebesar 7 Kg dan pada akhirnya 

kemudian dieksekusi pada tahun 2015 pada masa kepemimpinan Jokowi. 

Penelitian terdahulu pertama memiliki kesamaan dengan penelitian yang 

akan penulis angkat yakni bagaimana kondisi lintas perdagangan narkoba di 

kawasan Asia Tenggara dan apa saja kebijakan yang telah dilakukan negara-negara 

didalamnya untuk mengatasi hal tersebut. Perbedaannya terletak dari kekhususan 

Inodonesia sebagai objek penelitian. 

Penelitian selanjutnya datang dari Danilo Andres Reyes yang berjudul The 

Spectacle of Violence in Duterte’s “War on Drugs”.10 Dalam tulisan ini, Reyes 

mengungkap bahwa kebijakan Duterte dalam memerangi narkoba dengan 

mempertontonkan kepada penduduk bahwa pengedar dan pengguna narkoba akan 

dihukum mati tidak hanya untuk membujuk penduduk biasa bahwa mereka akan 

aman dari hal-hal tersebut, namun juga untuk menaikkan popularitas dan 

memperkuat kekuasaannya sebagai presiden. Duterte pernah mengungkap bahwa 

seorang kriminal dapat dipermalukan dan dibunuh demi mempertahankankan 

                                                           
10 Danilo Andres Reyes, The Spectacle of Violence in Duterte’s “War on Drugs, Journal of Current 

Southeast Asian Affairs, Vol, 35, No, 3, German: Hamburg University Press, hal. 111-137. 
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hukum yang ada. Lebih jauh lagi, Duterte pernah mengungkap secara gamblang 

bahwa hidup dari pengedar, pengguna narkoba dan berbagai kriminal lain tidak ada 

harganya. 

Janji Duterte untuk memerangi narkoba dan membunuh para pelakunya 

telah di mulai saat kampanye pemilu kepresidenan pada bulan Januari – Mei 2016. 

Hal tersebut membuat dia memperoleh dukungan tertinggi dari rakyat Filipina 

untuk menjabat sebagai presiden. Ketika kemudian Duterte telah menjadi presiden, 

Duterte mengangkat Ronald dela Rosa yang merupakan mantan kepala polisi di 

Davao menjadi kepala polisi nasional, Duterte selanjutnya mengungkap jika dia 

akan memerintah Filipina seperti apa yang telah dia lakukan saat ia menjabat 

sebagai walikota di Davao dulu. 

Metode Duterte dalam memerangi narkoba tidak hanya eksekusi mati, 

namun juga dipermalukan di depan publik. Ketika Duterte masih menjabat sebagai 

walikota di Davao, Duterte akan mengungkap nama-nama penduduk yang dicurigai 

merupakan pengedar atau pengguna narkoba melalui saluran televisi dan radio 

setempat dan memperingatkan mereka untuk berhenti. Hal tersebut kemudian 

dilanjutkan dengan polisi yang mendatangi alamat mereka satu per satu untuk 

memberi peringatan kepada pelaku dan keluarga. Pada fase ini biasanya banyak 

yang berakhir terbunuh karena Duterte mempersilakan polisi untuk membunuh 

tersangka jika mengabaikan peringatan dari mereka.  

Selama Duterte memerintah di Davao sebagai seorang walikota ataupun 

wakilnya antara tahun 1998 hingga 2015, tercatat ada sekitar 1.424 kasus eksekusi 

seorang kriminal dan terhitung ada 1.220 kasus eksekusi mati dalam rentang waktu 
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1 Juli hingga 10 November 2016 ketika Duterte menjabat sebagai presiden. Hal 

tersebut oleh Duterte diungkapkan sebagai bentuk keseriusannya untuk memerangi 

narkoba. Namun Reyes kemudian menganalisis bahwa apa yang dilakukan Duterte 

merupakan salah satu jalan untuk mengukuhkan kekuasaan. Hal ini berdasarkan 

konsep yang diungkapkan oleh Michel Foucault “spectacle of the scaffold” yang 

berargumen bahwa para kriminal yang dipermalukan dan dihukum di depan 

khalayak ramai memiliki tujuan politik, yakni untuk mengaktivasi dan 

menunjukkan kedaulatan yang mutlak. 

Penelitian kedua ini memiliki kesamaan dengan apa yang akan dituliskan, 

yakni tentang bagaimana Jokowi kemudian dengan agresifnya menghukum pelaku 

pengedaran narkoba untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah sebuah negara 

hukum yang berdaulat. Perbedaannya terletak pada objek yang akan diteliti. 

Penelitian ketiga adalah penelitian dari Bachtiar Marpaung yang berjudul 

Indonesia in Circle Dark Distribution International Narcotics11. Penelitian ini 

secara garis besar mengungkap betapa rawannya narkoba masuk ke dalam 

Indonesia dikarenakan posisi geografis Indonesia yang strategis sebagai sebuah 

persinggahan. Indonesia yang terletak di Asia Tenggara menjadi semakin rawan 

ketika salah satu lokasi produsen narkotika terbesar di Asia Tenggara juga terletak 

di tempat yang sama, yakni Segitiga Emas.  

Sekalipun negara-negara di Asia Tenggara merupakan salah satu 

penyumbang terbesar narkotika yang ada di dunia, namun ternyata narkotika yang 

                                                           
11 Bachtiar Marpaung, Indonesia in Circle Dark Distribution Interational Narcotics, IOSR Journal 

of Humanities and Social Science, Vol, 20, No, 4 (April 2015), hal. 42-46. 
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berada di dalamnya banyak yang tidak berasal dari wilayah sendiri, namun berasal 

dari Tiongkok. Tiongkok mengekspor bermacam-macam jenis narkoba termasuk 

heroin, morfin, cannabis, opium, metafetamin dan ekstasi. Tujuan masuk utama dari 

narkotika asal Tiongkok adalah Malaysia, namun pengirimannya melalui beberapa 

daerah di Indonesia yakni; Aceh, Riau, Pekanbaru dan Jambi. Badan Narkotika 

Nasional (BNN) mengungkap bahwa daerah-daerah di Sumatera Utara adalah 

lokasi transit pengiriman narkoba. 

Lokasi Indonesia yang rawan lantas diikuti oleh meningkatnya kasus yang 

berhubungan dengan narkoba. Menurut data dari BNN, tahun 2013 saja ada 32.470 

kasus yang berhubungan dengan narkoba, meningkat 22,25% dari tahun 2012 di 

mana tercatat ada 26.561 kasus tentang narkoba. Melihat peningkatan kasus 

narkoba Indonesia setiap tahunnya, maka Indonesia bisa saja tidak lagi menjadi 

negara transit, namun sudah sebagai salah satu negara destinasi mengingat 

Indonesia adalah salah satu negara terbesar di ASEAN. Tentunya, Indonesia dalam 

hal ini akan dilihat sebagai sebuah pasar yang menjanjikan. 

Persamaan penelitian ketiga dengan apa yang ditulis oleh penulis adalah 

tentang bagaimana perdagangan narkoba yang terjadi di kawasan Asia Tenggara 

terutama tentang bagaimana rawannya Indonesia menjadi salah satu tujuan 

perdagangan. Apa yang membedakan adalah penulis akan lebih memfokuskan pada 

kebijakan Jokowi dalam menahan dan memberantas perdagangan narkoba. 
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Penelitian keempat berjudul Drugs and Drug Policy in Thailand karya 

James Windle.12 Penelitian ini berfokus ke bagaimana Thailand menjadi salah satu 

negara tujuan transaksi narkoba di kawasan Asia Tenggara dan bagaimana 

kemudian narkoba memberikan dampak buruk kepada penduduk Thailand seperti 

penyebaran penyakit HIV. Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada bagaimana 

usaha dan kebijakan pemerintah Thailand untuk membuat negara tersebut bebas 

dari narkotika sekalipun terkadang hal tersebut seringkali membuat terjadinya 

pelanggaran hak asasi manusia. 

Thailand sudah tidak lagi menjadi salah satu negara produsen narkotika 

terbesar di Asia Tenggara seperti pada akhir tahun 1990-an hingga awal tahun 2000. 

Intervensi pemerintah dalam hal ini berperan besar dalam hal pengurangan produksi 

opium oleh para petani meskipun hal tersebut tidak seratus persen menghilangkan 

produksi narkoba. Narkotika, terutama opium masih terus dikembangbiakkan oleh 

grup etnis minoritas di dataran tinggi yang terletak di timur laut Thailand dan juga 

di beberapa provinsi yang terletak di sebelah selatan. Sebagai salah satu negara 

produsen dan juga negara transit dari heroin, Thailand memerankan peran penting 

dalam pengeksporan benda tersebut ke Amerika Utara. Perdagangan heroin yang 

transit melewati Thailand untuk dikirim ke Burma dan selanjutnya dikirim ke 

Amerika Utara biasanya melalui jalur darat maupun sungai. Adapun jenis narkotika 

yang dikonsumsi adalah yaa baa yang merupakan campuran zat metafetamin dan 

kafein. 

                                                           
12 James Windle, Drugs and Drug Policy in Thailand, Foreign Policy at Brookings, 2016, University 

of East London. 
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Pemerintah Thailand yang dalam hal ini melihat narkotika adalah sebuah 

ancaman tidak hanya melihat hal tersebut dari sisi kejahatan internasional saja, 

namun acaman terbesar bagi mereka adalah meningkatnya pengidap HIV karena 

penggunaan narkotika yang dikonsumsi lewat cara menyuntikkan jarum ke badan. 

Hal tersebut kemudian mengawali berbagai kebijakan yang diambil pemerintah 

Thailand guna mereduksi narkoba baik dari sisi penggunaan maupun perdagangan. 

Secara garis besar, kebijakan Thailand kepada pengguna maupun pengedar narkoba 

bisa dibilang sangat konservatif dan tidak ada toleransi. Namun hal tersebut mulai 

berubah sejak tahun 2011 di mana kemudian Thailand mengeluarkan kebijakan 

bahwa pengguna narkoba akan diperlakukan sebagai korban dan akan direhabilitasi 

sebagai hukuman. Implementasi dari kebijakan ini bisa dilihat pada tahun 2014, 

pada saat itu 250 polisi di Bangkok melakukan tes urin satu persatu dan menemukan 

ada 83 pengguna narkoba yang kemudian dikirim ke pusat rehabilitasi dan 22 orang 

yang diindikasi sebagai pengedar narkoba dipenjarakan. 

Poin yang sama dalam penelitian ini adalah bagaimana sebuah negara, dan 

juga pemerintah yang ada didalamnya mengambil sebuah kebijakan untuk 

mengatasi ancaman narkoba di negaranya. Sedangkan, perbedaannya terletak pada 

negara yang diteliti. Dalam hal ini James Windle menuliskan tentang Thailand, 

sedangkan fokus penelitian penulis adalah bagaimana kebijakan-kebijakan untuk 

menghadapi narkoba diterapkan oleh pemerintah Indonesia di dalam negara 

mereka.  

Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang memfokuskan bagaimana 

narkoba ditangani dalam tingkat nasional Indonesia sendiri. Penelitian yang 
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berjudul Drug Addiction Policies and Practices: Access to Health Service in 

Indonesia karya Eunike Sri Tyas Suci, Asmin Fransiska, dan Lamtiur Haianna 

Tampubolon ini lebih menyoroti bagaimana perkembangan narkoba di Indonesia, 

kebijakan yang dikeluarkan serta implementasi kebijakan tersebut hingga tahun 

2013.13 

Adanya narkoba diindikasi sudah dari masa ketika pedagang-pedagang 

Arab datang ke Indonesia, namun karena opium tidak dapat tumbuh di Indonesia 

maka pedagang-pedagang tersebut hanya menjadikan Indonesia sebagai 

persinggahan sebelum kemudian dijual ke negara-negara lain. Lalu kemudian, 

kedatangan Belanda pada sekitar abad ke-17 untuk mencari rempah-rempah juga 

dibarengi dengan diperdagangkannya opium ke dalam negeri karena keuntungan 

yang didapat dari penjualan opium sangat besar. Belanda pada saat itu mengenalkan 

opium yang mereka dapatkan dari India kepada Indonesia bukan sebagai obat, 

namun sebagai sesuatu untuk menenangkan diri. Pada akhir abad ke-19, pemerintah 

Belanda mencoba untuk mengembangbiakkan daun coca karena opium membutuh 

perlakuan khusus sehingga terkadang hal tersebut menyulitkan pemerintah 

Belanda. Pengembangbiakan daun coca berkembang pesat pada awal abad ke-20, 

pada tahun 1912, Jawa mengekspor lebih dari 1.000 ton daun coca ke Amsterdam 

dan meningkat hingga 1.600 ton pada 1920 yang bisa menghasilkan 25 ton kokain. 

Hal tersebut menunjukkan bahwasannya Jawa pernah menjadi produsen kokain 

terbesar dunia. Namun kemudian, produksi kokain menurun drastis setelah Belanda 

                                                           
13 Eunike Sri Tyas Suci, dkk, Drug Addiction Policies and Practices: Access to Health Service in 

Indonesia, Jakarta: Atma Jaya Catholic University. 
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menandatangani Hague International Opium Convention karena kehawatiran 

internasional akan penggunaan narkotika sehingga pada tahun 1935 ekspor kokain 

dari Jawa tidak lebih dari dua ton. 

Setelah Indonesia memperoleh kemerdekaannya sendiri, hukum akan 

narkoba tidak banyak berubah dan tetap mengikuti apa yang ada pada Hague 

International Opium Convention sampai tahun 1976 ketika pemerintah Indonesia 

merasa bahwa hal tersebut sudah tidak sesuai dengan isu narkoba yang muncul pada 

saat itu. Perhatian pemerintah akan isu narkoba terus berlanjut hingga kemudian 

pada tahun 2002, pemerintah membentuk Badan Narkotika Nasional (BNN) yang 

bertugas untuk menangani sirkulasi narkoba di dalam negeri dan mengidentifikasi 

jumlah pecandu narkoba yang ada. 

Selanjutnya, tahun 2009 merupakan salah satu titik terpenting dalam hukum 

narkoba yang ada di Indonesia, termasuk peranan BNN yang sebelumnya masih 

terlimitasi menjadi lebih luas dan menjadi sebuah badan independen yang 

mengijinkan mereka untuk melakukan investigasi lebih luas. Hukum 2009 ini juga 

menitikberatkan bahwa hukuman untuk pecandu narkoba adalah rehabilitasi di 

pusat kesehatan masyarakat atau tempat rehabilitasi setempat dengan pengawasan 

orang tua dari pada memenjarakan mereka. Hukum tahun 2009 lebih 

mengedepankan pendekatan kesehatan publik terhadap pecandu narkoba dibanding 

pendekatan sebuah kriminalitas. 

Apa yang ada disampaikan dalam penelitian ini sedikit banyak memiliki 

kesamaan dengan apa yang akan disampaikan oleh penulis, yakni tentang 

bagaimana kebijakan Indonesia atas narkoba pada era sebelum Jokowi menjabat. 
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Hal yang membedakannya adalah penulis nanti akan lebih fokus tentang kebijakan 

Indonesia atas narkoba pada era Jokowi menjabat sebagai presiden.  

Berikutnya adalah penelitian dari Sheng Lijun yang berjudul China-

ASEAN Cooperation Against Illicit Drugs from The Golden Triangle.14 Seperti 

judulnya, penelitian ini berfokus pada bagaimana kerjasama antara Tiongkok dan 

ASEAN dalam menghadapi narkotika yang bersirkulasi baik itu hubungan melalui 

organisasi regional maupun hubungan Tiongkok langsung dengan negara-negara 

yang termasuk ke dalam lingkup Segitiga Emas, yakni Laos, Myanmar dan 

Thailand. 

Segitiga Emas dan Tiongkok adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. 

Sejarah panjang yang terjadi terkait perdagangan narkoba adalah salah faktor utama 

yang kemudian memunculkan berbagai macam kekhawatiran baik dalam tingkat 

nasional maupun regional kawasan di Asia Tenggara. Tiongkok selama ini adalah 

salah satu importir terbesar opium yang dihasilkan di Segitiga Emas sebelum diolah 

lagi untuk selanjutnya dipasarkan kembali ke Asia Tenggara sebagai narkoba yang 

selama ini dikonsumsi seperti heroin dan sejenisnya. Oleh karena itu, Tiongkok 

dalam hal ini bekerja sama dengan ASEAN dibawah kerangka ASEAN+1 pada 

bulan Oktober tahun 2000 dalam Kongres Internasional di Bangkok, “In Pursuit of 

a Drug-Free ASEAN 2015: Sharing the Vision, Leading the Change.” Dalam 

kongres tersebut Tiongkok dan ASEAN mengadopsi rencana kerjasama yang 

disebut “ASEAN and China Cooperations in Response to Dangerous Drugs 

(ACCORD)”. Dalam rencana kerjasama ini, baik Tiongkok maupun ASEAN 

                                                           
14 Sheng Lijun, Op.Cit.  
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mendeklarasikan keinginan dan tujuan mereka untuk mencapai ASEAN yang bebas 

dari narkoba pada tahun 2015. 

Tidak hanya bekerjasama dengan organisasi regional, Tiongkok kemudian 

juga bekerjasama dengan masing-masing negara ASEAN yang tergabung dalam 

wilayah cakupan segitiga emas, yakni Myanmar, Laos dan Thailand. Bahkan 

kerjasama ini jauh dilakukan sebelum Tiongkok bekerjasama dengan ASEAN 

sebagai satu kesatuan. Kerjasama antara Tiongkok dengan Myanmar, Laos, dan 

Thailand akan narkoba sudah terjali dari tahun 1993 dengan menandatangani joint 

memorandum of understanding (MOU) yang bertujuan untuk memberantas 

perkebunan opium dengan metode-metode alternatif, menghentikan perdagangan 

narkoba dan penggunaan bahan kimia dalam produksi narkotika, dan mengurangi 

permintaan lokal akan konsumsi narkoba. Namun, MOU mengalami banyak 

kesulitan untuk diwujudkan karena satu dan lain banyak faktor. Salah satu faktor 

yang paling berpengaruh adalah keadaan politik di negara-negara Asia Tenggara 

yang tidak stabil, terutama di Myanmar menjadikan fokus pemerintah lokal lebih 

kepada politiknya, bukan bagaimana cara untung menghilangkan, atau setidaknya 

mengurangi produksi narkoba yang ada. 

Poin-poin yang sama antara penelitian ini dengan apa yang akan penulis 

ulas adalah bagaimana sirkulasi narkoba baik di dalam regional kawasan Asia 

Tenggara maupun ditingkat internasional serta apa saja sepak terjang yang sudah 

ASEAN lakukan dalam menghadapi permasalahan narkotika. 
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Penelitian selanjutnya adalah penelitian dari Aaron L. Conelly yang 

berjudul Indonesian Foreign Policy Under President Jokowi.15 Penelitian ini 

berfokus pada kebijakan luar negeri pada masa awal Jokowi menjadi presiden. 

Tulisan ini menyorot bagaimana Jokowi yang belum pernah memiliki pengalaman 

tentang urusan luar negeri menangani hal tersebut. Penelitian ini juga menyinggung 

bagaimana kebijakan luar negeri pada era presiden sebelumnya, Susilo Bambang 

Yudhoyono (SBY).  

Jokowi, dengan pengalaman politik yang minim dalam tiga minggu setelah 

menduduki kursi kepresidan harus dihadapkan dengan konferensi internasional di 

Beijing, Naypitaw dan Brisbane. Hal ini kemudian menarik untuk diteliti mengingat 

selama ini Jokowi merupakan sosok yang lebih mengarahkan fokusnya ke dalam 

negeri dan merupakan pengalaman pertamanya. Jokowi bisa dibilang merupakan 

sosok yang sama sekali berbeda dengan presiden sebelumnya, SBY. Selama 

menjabat sebagai presiden, SBY terkenal akan kepiawaiannya dalam mengolah 

politik luar negeri. Berbekal pengalamannya di militer serta ketertarikannya 

terhadap kebijakan luar negeri, SBY pada masa awal kepemimpinannya sudah 

menempatkan dirinya sebagai negarawan dengan intelektualitas tinggi akan politik 

luar negeri.  

Salah satu kebijakan luar negeri SBY yang terkenal adalah kebijakan akan 

“a thousand friends and zero enemies” dan “all direction foreign policy”. Dalam 

hal ini SBY mentargetkan untuk peningkatan hubungan dengan Amerika Serikat 

                                                           
15 Aaron L. Conelly, Indonesian Foreign Policy Under President Jokowi, Lowly Institute for 

International Policy, October 2014. 
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dan Tiongkok, serta melakukan diplomasi dengan Iran dan Korea Utara. SBY juga 

menekankan untuk membangun hubungan yang damai dengan negara-negara 

tetangga termasuk Singapura, Australia dan Malaysia serta menekankan pentingnya 

penyelesaian konflik dengan cara damai. Selama masa kepemimpinanya, SBY juga 

melakukan pembaharuan pada institusi dalam negeri, yakni dalam hal pembuatan 

kebijakan luar negeri. Kebijakan luar negeri adalah tanggung jawab Kementerian 

Luar Negeri dan juga istana negara, hal ini dimaksudkan untuk mengeliminasi 

kompetisi atas pembuatan kebijakan luar negeri antara militer dan menteri luar 

negeri akibat warisan pada era Orde Baru di mana pada masa itu militer memiliki 

pengaruh kuat dalam setiap pengambilan kebijakan pemerintah. Selama sepuluh 

tahun SBY memerintah, SBY telah membangun citra negara Indonesia sebagai 

negara yang bersahabat. 

Jokowi, tentu saja, merupakan sosok yang sama sekali berbeda dengan SBY 

maupun presiden pendahulunya yang lain. Sebagai seorang pengusaha yang tidak 

memiliki latar belakang militer dan karirnya dalam politik pun tidak dimulai dengan 

bergabungnya Jokowi ke dalam partai politik, Jokowi tentunya memiliki pandangan 

yang berbeda akan politik luar negeri. Pengalamannya berhubungan dengan negara-

negara luar selama ini hanyalah berdasarkan pengalamannya mengekspor furnitur 

ke banyak negara. Jokowi sendiri melihat dirinya sebagai seorang reformis dalam 

negeri, bukan sebagai negarawan internasional, fokusnya lebih kepada perbaikan 

infrastruktur dan perang terhadap korupsi. Diplomasi pun termasuk baru bagi 

Jokowi, oleh karena itu Jokowi kemudian lebih memilih untuk memandatkan 

kebijakan politik luar negeri kepada para penasehatnya. 
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Persamaan antara penelitian ketujuh dengan penelitian yang diangkat 

penulis adalah bagaimana Jokowi membuat sebuah kebijakan dalam lingkup 

internasional. Apa yang membedakan adalah dalam penelitian ini kebijakan dibahas 

secara luas, sedangkan apa yang akan penulis bahas nanti hanya fokus pada satu isu 

saja. 

Penelitian selanjutnya adalah penelitian dari Fenyo Marton dan Dr. 

Klementsits Peter yang berjudul The Foreign Policy of Indonesia: In Light of 

President Jokowi’s “Visi-Misi” Program.16 Penelitian ini menjelaskan sejarah 

Indonesia berikut politik luar negerinya sejak masa kemerdekaan hingga berada di 

bawah kepemimpinan Jokowi dengan perhatian khusus kepada politik luar negeri 

pada era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jokowi dengan ‘visi-misi’-nya. 

Penelitian ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan penelitian ke-empat, 

namun penelitian ini lebih terperinci dalam menjelaskan setiap kebijakan luar 

negeri yang Jokowi deklarasikan semenjak Jokowi berada dalam tampuk 

kepemimpinan dan juga sedikit menyinggung kebijakan luar negeri semasa 

presiden-presiden sebelum SBY.  

Landasan politik luar negeri Indonesia bisa dibilang dimulai pada era 

kepemimpinan Soekarno, pada saat itu dunia sedang mengalami perang dingin dan 

Indonesia kemudian muncul mengenalkan politik luar negeri bebas dan aktif. 

Namun, kelemahan politik luar negeri Indonesia pada era Soekarno adalah 

                                                           
16 Fenyo Marton dan Klemensits Peter, The Foreign Policy of Indonesia: In Light of President 

Jokowi’s “Visi-Misi” Program, Faculty of Humanities and Social Sciences, Pazmany Peter Catholic 

University. 
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kepemimpinan Soekarno yang terlalu banyak konfrontasi dengan berbagai negara 

bahkan negara-negara yang berada di sebelah Indonesia seperti Malaysia. 

Lalu, pada era Soeharto, presiden Indonesia yang memimpin Indonesia 

lebih dari 32 tahun terlihat sedikit membelokkan luar negerinya ke Amerika Serikat, 

hal ini terlihat dari bagaimana pada masa kepemimpinannya Indonesia dan Amerika 

Serikat menjalin kerjasama yang baik dan pada masa pemerintahan Soeharto pula, 

Indonesia memperbaiki hubungan dengan negara-negara tetangga termasuk 

Malaysia. Tahun 1998, reformasi terjadi karena kegagalan kepemimpinan Soeharto 

yang dianggap korup dan otoriter yang kemudian menyebabkan BJ Habibie 

menggantikannya sebagai presiden.  

Pada masa pemerintahannya yang singkat, BJ Habibie dianggap gagal 

dalam memerintah karena tidak mampu mempertahankan Timor Leste yang 

akhirnya lepas dari Indonesia dan sempat menyebabkan kekacauan hingga ribuan 

orang meninggal. MPR kemudian melakukan pemilihan presiden dan Gus Dur 

muncul ke dalam permukaan sebagai presiden ke-empat Indonesia. Ditetapkannya 

Gus Dur menjadi presiden ini menghadirkan ekspektasi tinggi di dalam masyarakat 

terutama dalam hal keharmonisan beragama. Selama masa kepemimpinannya, Gus 

Dur banyak mengeluarkan ungkapan yang sensasional namun sepak terjangnya 

dalam politik luar negeri tidak bisa dilihat sebelah mata, selama Gus Dur 

memimpin, Gus Dur banyak berkunjung ke negara-negara termasuk negara yang 

tidak popular guna menjalin hubungan baik dengan mereka. Namun karena 

tersandung banyak kontroversi, Gus Dur pun kemudian dicopot jabatannya oleh 

MPR dan kemudian digantikan oleh Megawati. Megawati adalah presiden wanita 
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pertama di Indonesia, sebagai anak dari Soekarno, ekspektasi kepada Megawati 

lebih tinggi dari pada ekspektasi masyarakat ke Gus Dur. Tapi, pada tahun 2003 

Megawati kehilangan banyak pendukungnya karena dianggap telah gagal kaena 

tidak mampu membawa Indonesia menghadapi tantangan abad ke-21. 

Pemilu tahun 2004 kemudian membuka titik baru dalam perpolitikan 

Indonesia, untuk pertama kalinya pemilu langsung diadakan dan presiden SBY 

terpilih menjadi presiden pertama yang menjabat lewat adanya pemilu langsung. 

Untuk kebijakan luar negeri, SBY memperkenalkan konsep “a thousand friends 

and zero enemy” untuk membangun citra Indonesia yang ramah dan santun. SBY 

merupakan seorang intelektual politik dengan pengalaman yang tidak perlu 

diragukan, tidak mengherankan jika selama masa kepemimpinan SBY Indonesia 

bisa tumbuh menjadi negara dengan middle power karena permainan politik yang 

cerdik. Lalu bagaimana kemudian Jokowi, yang tidak semapan SBY dalam hal 

pengalaman politik mengkaji dan membuat kebijakan luar negeri? 

Tidak dapat dipungkiri, Jokowi sebagai orang baru dalam politik yang 

didapuk menjadi presiden membuat banyak orang meragukan kepemimpinanya 

terutama dalam membina hubungan dengan negara-negara luar. Namun, sejak Mei 

2014 selama masa kampanye, baik Jokowi dan wakilnya, yakni Jusuf Kalla telah 

mengeluarkan beberapa poin yang akan menjadi agenda politik luar negeri mereka 

nantinya ketika menjabat yang disebut sebagai ‘Visi-Misi Program Aksi’, yakni, 

mempromosikan Indonesia sebagai negara kepulauan; meningkatkan peran 

Indonesia dalam diplomasi sebagai negara dengan kekuatan menengah; 

memperluas kerasama dengan negara-negara yang ada di wilayah indo-pasifik; 



22 

 

serta reformasi lebih lanjut pada kementrian luar negeri untuk memperluas 

diplomasi ekonomi. Setelah menjabat, Jokowi masih menunjukkan konsistensinya, 

terutama dalam hal mempromosikan Indonesia sebagai negara kepulauan, Jokowi 

bahkan menanamkan doktrin bahwa Indonesia adalah poros maritim dunia guna 

menambah kesadaran akan pentingnya wilayah maritim pada keamanan dan juga 

ekonomi Indonesia. 

Hal-hal yang menunjukkan kesamaan antara penelitian kedelapan dengan 

penelitian yang akan dilakukan penulis adalah bagaimana Jokowi mengambil dan 

mengimplemetasikan kebijakan tersebut tidak hanya dalam lingkup regional, 

namun juga lingkup internasional. Perbedaannya terletak pada fokus kebijakan 

yang diteliti, jika dalam penelitian ini kebijakan yang diteliti adalah kebijakan luar 

negeri Indonesia, maka yang akan penulis teliti adalah kebijakan sekuritisasi 

Jokowi pada Indonesia dari narkoba. 

Penelitian kesembilan adalah penelitian karya I Gusti Bagus Dharma 

Agastia dan A. A Banyu Perwita yang menyoroti kebijakan luar negeri ‘poros 

maritim’ yang dikemukakan oleh Jokowi dalam jurnal yang berjudul Jokowi’s 

Maritime Axis: Change and Continuity of Indonesia’s Role in Indo Pacific.17 

Tulisan ini berfokus pada bagaimana transisi Indonesia dari era SBY ke dalam era 

Jokowi berikut dengan transisi kebijakan luar negerinya. Apa yang paling menjadi 

sorotan adalah kebijakan Jokowi untuk menjadikan Indonesia sebagai poros 

                                                           
17 I Gusti Bagus Dharma Agastia dan A.A. Banyu Perwita, Jokowi’s Maritime Axis: Change and 

Continuity of Indonesia’s Role in Indo-Pacific, Journal of ASEAN Studies, Vol, 3, No, 1 (2015), 

Jakarta: Bina Nusantara University and Indonesian Association for International Relations, hal. 32-

41. 
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maritim dunia dan apa saja yang Jokowi telah lakukan untuk mencapai tujuan 

tersebut. 

Kebijakan Jokowi mempromosikan Indonesia sebagai poros maritim dunia 

sama halnya dengan Jokowi mendeklarasikan dan memperkukuh posisi geopolitik 

Indonesia sebagai negara kepulauan. Targetnya adalah dengan 

diimplementasikannya kebijakan ini, Indonesia akan menjadi salah satu kekuatan 

maritim regional termasuk diplomasinya. Apa yang kemudian menjadikannya lebih 

menarik adalah bagaimana kemudian, Jokowi menyebutkan ketertarikannya untuk 

menjalin kejasama dengan negara-negara yang ada di Samudera Hindia. Selama ini, 

memang, meskipun Indonesia dekat secara geografis dengan negara-negara 

tersebut, namun belum ada ketertarikan lebih seperti yang terjadi di era Jokowi.  

Indonesia telah menjadi bagian dari Indian Ocean Rim Association (IORA) 

sejak tahun 1997, visi misi tentang keamanan maritim yang ada dalam badan 

tersebut baru sejalan dengan Indonesia ketika Jokowi memimpin. Menteri Luar 

Negeri Indonesia, Retno Marsudi, dalam hal ini menjelaskan bahwa Indonesia 

sebagai anggota dari IORA dengan agenda yang sama dengan kepentingan nasional 

akan lebih aktif dalam berkontribusi dan diharapkan nantinya, partisipasi Indonesia 

di IORA adalah berdasarkan apa yang Indonesia mampu berikan untuk IORA, 

bukan hanya apa yang IORA mampu berikan kepada Indonesia. Kebijakan ‘poros 

maritim’ Jokowi tidak hanya membuat Indonesia lebih berpengaruh di regional 

Asia Tenggara, namun juga menjadikan pengaruhnya berekspansi hingga ke 

negara-negara yang terletak di Samudera Hindia, bisa dikatakan ini adalah sebuah 
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reformasi pemerintahan Jokowi yang sebelumnya tidak dilirik oleh pemerintahan 

SBY. 

Hal yang menjadikan penelitian ini sebagai rujukan adalah kesamaan antara 

analisa bagaimana Jokowi menekankan sebuah kebijakan dengan doktrin kuat 

sehingga ekspansi kekuatan dan juga kesadaran masyarakat akan sesuatu itu timbul. 

Perbedaannya adalah isu yang diangkat oleh kedua belah pihak. 

Penelitian kesepuluh adalah penelitian dari Nurul Hikmah yang berjudul 

Kebijakan Indonesia dalam Kasus Penanganan Illegal Fishing pada Era 

Pemerintahan Jokowi. 18 Penelitian ini berfokus kepada bagaimana Jokowi, 

sebagai presiden Indonesia yang ketujuh mengeluarkan kebijakan yang terkait 

dengan illegal fishing yang marak terjadi di Indonesia. 

Penelitian ini, selain berfokus pada kebijakan pada era kepemimpinan 

Jokowi, juga berfokus pada kebijakan SBY sebagai presiden keenam pada isu yang 

sama. SBY juga memiliki kebijakan untuk menenggelamkan kapal, namun hal 

tersebut masih kurang maksimal dan juga terhalang Undang-Undang di Indonesia 

yang memperbolehkan kapal asing untuk mencari ikan di perairan Indonesia. Hal 

ini yang kemudian membuat illegal fishing pada era SBY masih marak terjadi. 

Jokowi sebagai penerus pemerintahan SBY, lantas mengadopsi kebijakan 

yang sama. Yakni tetap pada peledakan atau penenggelaman kapal asing yang 

mencari ikan di perairan Indonesia. Namun, apa yang membedakan adalah sifat 

Jokowi yang agresif dalam pengimplementasian kebijakan tersebut sehingga 

                                                           
18 Nurul Hikmah, 2016, Kebijakan Indonesia dalam Kasus Penanganan Illegal Fishing Pada Era 

Pemerintahan Jokowi, Skripsi, Malang: Jurusan Hubungan Internasional, Universitas 

Muhammadiyah Malang. 
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kemudian, kebijakan peledakan ataupun penenggelaman kapal pada era Jokowi 

dianggap lebih efektif dari pada pada era SBY. Hal tersebut dapat dibuktikan 

dengan meningkatnya hasil tangkapan ikan oleh para nelayan. 

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis akan bagaimana 

kemudian Jokowi mengamankan Indonesia dengan kebijakan yang diambil. 

Pembedanya adalah, penelitian ini lebih berfokus pada kebijakan terkait illegal 

fishing, sedangkan penulis memfokuskan bahasannya kepada kebijakan Jokowi 

terkait penanganan dan penanggulangan narkotika.  

Penelitian terakhir adalah penelitian Ralf Emmers yang berjudul The 

Securitization of Transnational Crime in ASEAN.19 Penelitian ini berbicara 

tentang sekuritisasi ASEAN pada kejahatan internasional dari tahun 1997 dan juga 

berbicara tentang teori sekuritisasi. Penelitian ini kemudian mengungkap 

bagaimana negara-negara di ASEAN memiliki dan mengadopsi pandangan yang 

sama tentang kejahatan transnasional di kawasan mereka sehingga kebijakan yang 

diambil untuk menghadapinya juga merupakan kebijakan yang serupa. 

Penelitian ini pada awalnya membahas tentang kejahatan transnasional yang 

termasuk ke dalam sebuah isu keamanan oleh banyak negara dan mengancam 

keamanan baik dalam lingkup nasional maupun lingkup internasional. Tidak hanya 

mengancam keamanan saja, kejahatan transnasional juga mengancam ekonomi 

serta civil society yang ada di dalamnya. Adanya kejahatan transnasional kemudian 

banyak menghasilkan kerjasama internasional terjamin antara banyak negara, 

                                                           
19 Ralf Emmers, The Sucuritization of Transnational Crime in ASEAN, Institute of Defence and 

Strategic Studies, Working Paper No.39, November 2002, Nnayang Technological University. 
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ASEAN pun tidak lepas dari hal tersebut. Dilanjutkan kemudian dengan pemaknaan 

sekuritisasi yang didasarkan pada konsep yang diajukan oleh Buzan, yakni 

bagaimana seorang aktor membuat sebuah isu dan melihatnya sebagai sebuah 

ancaman dan ada urgensi didalamnya untuk segera menghilangkan isu tersebut, 

aktor tersebut kemudian mempersuasi masyarakat/audien yang ada bahwa mereka 

juga ada dalam bahaya yang sama dan butuh kerjasama untuk menghilangkannya. 

Kejahatan transnasional yang dihadapi ASEAN, dalam penelitian ini 

disebutkan yaitu; perdagangan narkoba, perdagangan manusia, pencucian uang, 

prostitusi transnasional, penipuan kartu, dan korupsi. Namun kejahatan paling 

serius diantara semua itu adalah perdagangan narkoba mengingat Myanmar, 

Thailand dan Laos adalah salah satu negara produsen narkotik terbesar dunia. 

Kerjasama ASEAN dalam melawan kejahatan transnasional sudah dimulai pada 

tahun 1976, negara-negara anggota dari ASEAN diminta untuk mempromosikan 

kerjasama tersebut. Namun, organisasi ini melimitasi fokusnya hanya pada 

kekerasan dan perdagagan gelap narkoba hingga tahun 1997. Pada pertengahan 

tahun 1990-an, negara-negara anggota ASEAN kemudian dipaksa untuk mengakui 

bentuk kejahatan transnasional lain selain narkoba, melingkupi perdagangan 

manusia, pencucian uang dan lainnya. Pemaksaan pengakuan kejahatan 

transnasional selain narkoba ini bisa dikatakan sebagai titik awal bagaimana 

kemudian keamanan regional menjadi salah satu isu paling penting dalam agenda 

ASEAN. Kerjasama sekuritisasi kawasan regional ASEAN dari kejahatan 

transnasional kemudian menambah agenda mereka untuk membangun kehidupan 
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internasional yang dalam dengan menyatakan perang kepada teroris setelah 9/11 

terjadi tahun 2001 silam. 

Penelitian keenam ini paling banyak memiliki kesamaan dengan apa yang 

akan penulis ungkapkan, dimulai dari konsep sekuritisasi dan juga bagaimana 

narkoba menjadi salah satu ancaman terbesar di ASEAN sehingga selama berpuluh-

puluh tahun menjadi agenda utama yang harus diselesaikan. Namun apa yang 

membedakannya adalah penelitian ini melihatnya dari sisi organisasi regional, 

sedangkan penulis melihatnya dari sisi sebuah negara dan pada era kepemimpinan 

presiden tertentu. 

Secara umum, perbedaan penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi 

rujukan dengan penelitian yang ingin disampaikan penulis adalah tentang 

bagaimana kemudian Indonesia dalam masa kepimpinan Jokowi mengangkat isu 

narkoba dan membuat berbagai kebijakan tentang isu tersebut. Penelitian-penelitian 

terdahulu yang menjadi acuan penulis lebih banyak membahas isu-isu narkoba 

melalui sisi regional ASEAN, bukan dari salah satu anggotanya. Selain itu, 

beberapa penelitian hanya membahas bagaimana negara anggota ASEAN lain 

dalam menghadapi narkoba tanpa menjelaskan bahwa kebijakan tersebut adalah 

bagian dari realisasi joint declaration of drug-free ASEAN. 

Selain itu, beberapa penelitian membahas agresifitas Jokowi dalam isu-isu 

lain. Seperti illegal fishing, isu-isu yang berkaitan dengan maritim ataupun isu yang 

terkait dengan kebijakan luar negeri yang membedakannya dengan presiden-

presiden sebelumnya. Sedangkan isu yang hendak diteliti penulis lebih 
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memfokuskan bagaimana agresifitas Jokowi dalam isu-isu yang bersinggungan 

dengan narkoba. 

Data-data penelitian terdahulu yang menjadi acuan bagi penulis kemudian 

dapat disederhanakan melalui tabel berikut: 

Tabel 1.1 Posisi Penelitian 

No. Judul dan Nama 

Peneliti 

Jenis Penelitian dan 

Alat Analisa 
Hasil 

1. Jurnal: The Use of the 

Death Penalty for 

Drug Trafficking in 

the United States, 

Singapore, Malaysia, 

Indonesia and 

Thailand: A 

Comparative Legal 

Analysis 

 

 

Oleh: Yingyos 

Leechaianan dan 

Dennis R. Longmire 

Komparatif 

 

Pendekatan: 

Hukum Internasional, 

sovereignty 

- Hukum negara atas 

kejahatan narkoba 

tidak bisa 

dipisahkan dari isu 

hak asasi manusia. 

- Definisi kejahatan 

paling serius dalam 

ICCPR mempunyai 

interpretasi berbeda 

dalam negara-

negara. 

- Indonesia 

mengkategorikan 

kejahatan narkoba 

sebagai salah satu 

bentuk kejahatan 

paling serius. 

- Kasus Bali Nine 

merupakan 

pembuktian 

kedaulatan hukum 

negara terhadap 

kasus kejahatan 

narkoba. 

2. Indonesia in Circle 

Dark Distribution 

International 

Narcotics.  

 

 

Oleh: Bachtiar 

Marpaung 

Deskriptif 

 

 

 

Transnasional Crime 

 

- Letak Indonesia 

yang strategis 

secara geografis 

menjadikan 

Indonesia titik 

persinggahan utama 

transaksi narkoba 

internasional. 

- Adanya 

peningkatan kasus 
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narkoba di dalam 

negara terutama 

ketika tahun 2013, 

Indonesia tidak 

menjadi negara 

transit, namun 

pasar. 

3. The Spectacle of 

Violence in Duterte’s 

“War on Drugs”  

 

Oleh: Danilo Andres 

Reyes 

Deskripif 

 

 

Counter-narcotics 

- Kebijakan Duterte 

menghukum mati 

baik pengedar 

maupun pengguna 

narkoba. 

- Elektabilitas 

Duterte naik karena 

janjinya untuk 

mengurangi 

narkoba. 

 

4.  Drugs and Drug 

Policy in Thailand.  

 

 

Oleh: James Windle 

Deskriptif 

 

Counter-narcotics 

- Permasalahan 

narkoba di Thailand 

yang sulit untuk 

ditiadakan. 

- Thailand berperan 

penting dalam hal 

produksi maupun 

eksportir. 

- Kebijakan Thailand 

yang konservatif 

berubah ketika 

tahun 2011 dengan 

melakukan 

pendekatan kepada 

pengguna narkoba 

sebagai korban. 

5.  Drug Addiction 

Policies and 

Practices: Access to 

Health Service in 

Indonesia. 

 

 

 

 

Oleh: Eunike Sri Tyas 

Suci, Asmin 

Deskriptif 

 

Counter-narcotics 

- Jawa pernah 

menjadi eksportir 

bahan baku kokain 

dunia ketika 

Belanda menjajah. 

- Ekspor bahan baku 

kokain berkurang 

setelah Belanda 

menandatangani 

Hague 
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Fransiska, Lamtiur 

Haianna. 

International 

Opium Convention. 

- Kemerdekaan 

Indonesia 

merupakan titik 

baru kebijakan 

tentang narkoba, 

tahun 2002 

Indonesia 

mendirikan Badan 

Narkotika Nasional 

(BNN). 

- Tahun 2009 

Indonesia 

mengeluarkan 

kebijakan baru 

untuk lebih 

memprioritaskan 

pecandu narkoba 

sebagai korban dan 

direhabilitasi. 

6. China-ASEAN 

Cooperation Against 

Illicit Drugs from The 

Golden Triangle.  

 

 

 

Oleh: Sheng Lijun. 

Deskriptif 

 

 

Bilateral cooperation, 

International 

Organization. 

 

- Perdagangan 

narkoba antara 

Segitiga Emas dan 

Tiongkok terjalin 

sejak lama.  

- Jalinan kerjasama 

melalui ASEAN+1, 

ASEAN and China 

Cooperations in 

Response to 

Dangerous Drugs 

(ACCORD). 

- Kerjasama bilateral 

Tiongkok dengan 

negara-negara 

ASEAN secara 

pribadi. 

7. Indonesia Foreign 

Policy Under 

President Jokowi.  

 

 

Oleh: Aaron L. 

Conelly 

Deskriptif, 

komparatif. 

 

 

 

Foreign Policy 

Analysis (FPA) 

- Kurangnya 

pengalaman Jokowi 

dalam urusan luar 

negeri. 

- Kebijakan luar 

negeri SBY a 

thousand friends a 

zero enemy berhasil 
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  membentuk citra 

Indonesia. 

- Keputusan Jokowi 

untuk memandatkan 

urusan luar negeri 

kepada para 

penasehatnya. 

 

8. The Foreign Policy of 

Indonesia: In Light of 

President Jokowi’s 

“Visi-Misi” Program,  

 

 

Oleh: Fenyo Marton, 

Klementsits Peter. 

Deskriptif, 

komparatif. 

 

Foreign Policy 

Analysis (FPA) 

- Landasan politik 

luar negeri 

Indonesia yang 

bebas dan aktif 

tidak pernah 

berubah sejak 

Indonesia 

memperoleh 

kemerdekannya 

sendiri, 

implementasi 

berbeda tiap 

presiden. 

- Pemerintahan 

Jokowi 

memfokuskan 

politik luar 

negerinya untuk 

memperkenalkan 

Indonesia sebagai 

negara kepulauan 

dan maritim. 

9. Jokowi’s Maritime 

Axis: Change and 

Continuity of 

Indonesia’s Role in 

Indo Pacific,  

 

 

Oleh: I Gusti Bagus 

Dharma Agastia, A. A 

Banyu Perwita. 

Deskriptif 

 

 

Foreign Policy 

Analysis (FPA) 

 

- Jokowi 

mentargetkan 

Indonesia sebagai 

kekuatan maritim 

regional di Asia 

Tenggara. 

- Ketertarikan Jokowi 

terhadap negara-

negara yang terletak 

di Samudera 

Hindia. 

- Partisipasi 

Indonesia yang 

lebih aktif pada 

Indian Ocean Rim 
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Association 

(IORA). 

10. Kebijakan Indonesia 

dalam Kasus 

Penanganan Illegal 

Fishing pada Era 

Pemerintahan Jokowi. 

(Skripsi) 

 

 

Oleh: Nurul Hikmah 

Deskriptif 

 

 

Maritim Security 

- SBY dengan 

kebijakan yang 

sama dengan 

Jokowi dalam 

penanganan illegal 

fishing dianggap 

tidak terlalu efektif. 

- Kebijakan pada era 

Jokowi lebih agresif 

dan menimbulkan 

hasil yang nyata. 

11. The Securitization of 

Transnational Crime 

in ASEAN.  

 

Oleh: Ralf Emmers 

Deskriptif 

 

Securitization, 

International 

Organization 

- Kejahatan 

trasnasional untuk 

ASEAN pada 

awalnya hanya 

kejahatan narkoba. 

- Berkembang 

menjadi 

perdagangan 

narkoba, 

perdagangan 

manusia, pencucian 

uang, prostitusi 

transnasional, 

penipuan kartu, 

korupsi. 

- Sekuritisasi 

ASEAN pada isu-

isu kejahatan 

transnasional 

dengan deklarasi 

bersama. 

12. Kebijakan Sekuritisasi 

Indonesia Melalui 

War on Drugs pada 

Masa Pemerintahan 

Jokowi 

 

 

Oleh: Achadiyah 

Rahmah Sari 

Eksplanatif 

 

 

- Sekuritisasi 

- Counter Narcotics 

- Jokowi 

mengurgensikan 

pentingnya perang 

terhadap narkoba 

untuk mewujudkan 

Indonesia yang 

aman. Tidak hanya 

sekedar di dalam 

negara, Jokowi juga 

mengurgensikan 

perang terhadap 
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narkoba pada level 

ASEAN. 

- Pemberlakuan 

berbagai kebijakan 

sebagai bentuk 

sekuritasasi 

Indonesia dari 

narkoba. Contohnya 

adalah pemusnahan 

narkoba dan juga 

pengeksekusian 

hukuman mati 

terhadap para 

pengedar. 

- Perlawanan 

Indonesia terhadap 

narkoba melalui 

dua cara, internal 

dan eksternal. 

 

1.5 Kerangka Teori dan Konsep 

1.5.1 Teori Sekuritisasi 

Untuk menganalisa kebijakan sekuritisasi, teori sekuritisasi juga akan 

digunakan penulis untuk menjelaskan kebijakan Indonesia dalam menghadapi 

narkoba. Konsep keamanan jarang digunakan diluar aspek militer sekalipun isu 

keamanan ekonomi dan lingkungan mulai muncul. Gagasan akan keamanan 

sebagai satu kesatuan dengan militer masih tidak berubah hingga tahun 1980-an di 

mana keamanan hanya memiliki makna terbatas dalam hubungan internasional 

dengan fokus yang juga terbatas pada keamanan nasional.20  

Pada perkembangannya, konsep dan gagasan akan ancaman jenis baru muncul 

sehingga menghasilkan apa yang kemudian disebut dengan sekuritisasi. 

                                                           
20 Buzan et al., Security: A New Framework of Analysis, 24 dalam Counternarcotics to 

Counterinsurgency: Assessing US Intervention in Colombia, 1998-2002, Cambridge: Harvard.  
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Sekuritisasi adalah istilah yang diciptakan oleh Waever dan dimiliki oleh Sekolah 

Kopenhagen. Konsep ini menggabungkan antara realis dan konstruktivis untuk 

menjelaskan intervensi great power dalam negara-negara Dunia Ketiga. Istilah 

sekuritisasi sendiri merujuk pada isu yang sengaja diperlihatkan sebagai ancaman, 

membutuhkan penanganan darurat dan memberikan pembenaran untuk mengatasi 

tersebut untuk ditindaklanjuti diluar prosedur politik yang pada umumnya. 

Munculnya sekuritasi sebagai konsep baru membuat interpretasi dan pergeseran 

makna akan keamanan lebih luas, tidak terlalu terpaku pada negara sebagai aktor 

utama walaupun kemungkinan tersebut masih ada.21 

Sulovic dalam Meaning of Security and Theory of Securization lebih jauh 

menjelaskan bahwa Buzan, Weaver dan de Wilde berpendapat bahwa definisi dari 

sekuriti haruslah dikaji ulang utamanya setelah Perang Dingin berakhir. Hal ini, 

didasarkan pada definisi traditionalist akan keamanan yang hanya menjadikan 

kebebasan dari ancaman militer sebagai tolok ukur yang sudah tidak sesuai dengan 

dunia yang kontemporer.22  

Berakhirnya Perang Dingin, yang kemudian memunculkan permasalahan-

permasalahan baru membuat kajian akan keamanan semakin bervariatif. Buzan pun 

lantas mendefinisikan keamanan sebagai cara bertahan, ketika sebuah isu menjadi 

sebuah ancaman yang serius dan memerlukan penanganan yang luar biasa untuk 

menghadapinya. Lebih lanjut, Kopenhagen membuat konseptualisasi keamanan 

adalah sebagai sebuah konstruksi sosial akan keamanan yang mana didalamnya 

                                                           
21 Ibid. 
22 Vladimir Sulovic, Meaning of Security and Theory of Securitization, Belgrade Centre of Security 

Policy, working paper No. 54, Oktober 2010. 
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terdapat aktor yang mensekuritisasi yang mendeklarasikan bahwa hal tersebut 

adalah ancaman yang serius, dan ketika isu tersebut diterima oleh khalayak, maka 

aktor tersebut mampu melegitimasi hal-hal ekstrem ataupun luar biasa untuk 

menetralkan ancaman.23 Dari sini juga dapat dilihat bahwasannya keikutsertaan 

masyarakat dalam menerima isu juga salah satu kunci agar sekuritisasi bisa 

berhasil.  

Adapun proses bagaimana sekuritisasi dilakukan adalah dengan speech act. 

Dalam hal ini, speech act tidak merujuk kepada sesuatu yang benar-benar nyata. 

Pada dasarnya, ucapan yang diungkapkan oleh aktor tersebut adalah tindakan 

sekuritisasi itu sendiri. Dengan begitu, makna dari sekuritisasi adalah 

intersubjektivitas yang diungkapkan oleh seorang aktor yang mengurgensikan 

sebuah isu yang membahayakan negara dan perlu segera ditangani karena negara 

dalam keadaan benar-benar terancam.24  

Waever lantas menjabarkan empat hal yang menjadi kunci dari sekuritisasi, 

yaitu; 1) Referent object: objek referen mengacu pada hal yang diposisikan sebagai 

sesuatu yang terancam. Umumnya, objek referen ini adalah tentang kedaulatan 

negara, identitas negara atau hal-hal lain yang dirasa butuh untuk dilindungi dari 

sebuah ancaman. 2) Securitising actor: mengacu pada aktor yang membawa sebuah 

isu menjadi isu yang mengancam objek referen. Pandangan tradisional umumnya 

tidak membedakan antara negara dengan aktor karena negara seringakali dilihat 

baik sebagai objek maupun sebagai aktor. Namun dengan berkembangnya kajian 

                                                           
23 Ibid. 
24 Ole Waever, Securitisation, Taking Stock of Research Programme in Security Studies, 

Copenhagen Peace Research Institute, 2003. 
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tentang keamanan, perbedaan antara aktor dengan objek yang disekuritisasi 

haruslah menjadi sesuatu yang terlihat jelas. 3) Audience: audiens umumnya dilihat 

sebagai masyarakat atau warga negara, namun dalam hal ini, audiens adalah 

berbagai macam golongan yang tersangkut oleh isu tersebut ataupun golongan-

golongan yang tersangkut karena sistem politik yang ada. Lebih lanjut, audiens 

adalah golongan yang harus diyakinkan bahwa isu tersebut memang betul 

mengancam sehingga sekuritisasi bisa dianggap berhasil. 4) Functional Actors: 

aktor fungsional umumnya merujuk pada aktor-aktor yang tidak memiliki 

hubungan langsung dengan tindakan sekuritisasi namun tetap memiliki pengaruh 

yang besar terhadap isu tersebut.25 

Konsep ini oleh penulis kemudian digunakan untuk menganalisis kebijakan 

sekuritisasi Indonesia terhadap narkoba pada era Jokowi karena pada pemerintahan 

Jokowi, Indonesia sangat mengurgensikan perlunya penanganan isu narkoba baik 

di dalam negeri maupun di sekitar kawasan. Hal tersebut juga berkali-kali 

disampaikan oleh Jokowi sendiri bahwa narkoba adalah ancaman terbesar bagi 

Indonesia, utamanya pada generasi muda yang rawan terkena hal terebut.  

Pengangkatan isu narkoba menjadi isu yang harus segera ditangani oleh 

Jokowi bisa dikategorikan sebagai sekuritisasi dikarenakan pada era presiden 

sebelumnya, SBY, sekalipun SBY menyatakan akan memerangi narkoba, namun 

pada kenyataannya SBY memberikan grasi kepada para tersangka. Urgensi 

penyelesaian narkoba lebih keras ditunjukkan oleh Jokowi dengan mengeluarkan 

kebijakan yang sama sekali berbeda dengan masa pemerintahan SBY, yakni dengan 

                                                           
25 Ibid. 
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menolak pengajuan grasi para terpidana dan mengurgensikan aparatur yang 

bertanggungjawab untuk segera melaksanakan hukuman mati. Hal ini oleh Jokowi 

dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa Indonesia memiliki dedikasi serius untuk 

mengatasi kejahatan narkoba. 

1.5.2 Konsep Counter-Narcotics 

  Selain sekuritisasi, untuk menganalisa berbagai macam kebijakan Jokowi 

dalam war on drugs, konsep counter-narcotics akan digunakan penulis untuk 

menjelaskan kebijakan Indonesia dalam menghadapi narkoba. Konsep counter-

narcotics oleh Kairat Osmonaliev didefinisikan sebagai perang terhadap narkoba 

yang memerlukan adanya kesinergisan antara terlaksananya undang-undang dan 

tindakan pencegahan yang diatur oleh negara sehingga menghasilkan berkurangnya 

konsekuensi sosial negatif secara konsisten.26 Sedangkan pada tahun 2000, Bill 

Clinton menyebutkan dalam pidatonya “…to assist Colombia in vital counterdrug 

efforts aimed at keeping illegal drugs off our shores…”.27 Sehingga bisa 

disimpulkan bahwa counter-narcotics adalah usaha sebuah negara yang bertujuan 

untuk mengurangi, mencegah dan meniadakan bentuk-bentuk tindakan ilegal 

penggunaan dan perdagangan narkoba. 

  Osmonaliev selanjutnya menjelaskan bahwa setidaknya ada lima metode 

utama dalam mengimplementasikan kebijakan counter-narcotics untuk negara-

negara yang termasuk salah satu anggota organisasi regional, yaitu: Melawan 

                                                           
26 Kairat Osmonaliev, Developing Counter-Narcotics Policy in Central Asia: Legal and Political 

Dimension, Central Asia – Caucasus Institute Silk Road Studies Program, Januari 2005, Uppsala 

University. 
27 William J. Clinton, Statement Announcing an Assistance Package for Colombia, The American 

Presidency Project, diakses dalam http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=58066 (12/04/2018 

23:12) 

http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=58066
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perdagangan narkoba; Mencegah penggunaan obat-obatan ilegal; Merawat dan 

merehabilitasi pengguna narkoba; Mengatur dan membuat kebijakan tentang batas 

legal penggunaan narkoba; Dan memperluas kerjasama internasional untuk 

bersama-sama mencegah perdagangan gelap narkoba.28 

  Kebijakan pertama, yakni melawan perdagangan narkoba dijelaskan dengan 

perlunya penggunaan hukum untuk melawan setiap kejahatan yang berhubungan 

dengan narkoba. Dalam hal ini, hukuman tersebut harus mencakup hukuman baik 

untuk individu ataupun kelompok. Di Indonesia, undang-undang tentang narkotika 

diatur dalam undang-undang no. 35 tahun 2009. Undang-undang tersebut mengatur 

batas penggunaan narkotika untuk kepentingan medis dan juga mengatur hukuman 

untuk tindak penyalahgunaan narkotika. Selain itu, undang-undang no. 35 tahun 

2009 tentang narkotika juga memuat tentang urgensi rehabilitasi bagi korban 

penyalahgunaan narkotika.  Hukum tersebut juga harus disesuaikan dengan hukum 

internasional serta organisasi-organisasi yang terlibat dalam perang melawan 

narkoba.29 

  Kebijakan kedua, Osmonaliev menyebutkan mencegah penggunaan obat-

obatan ilegal haruslah menjadi kebijakan utama yang harus diprioritaskan dalam 

perang melawan narkoba. Untuk metode kedua, Osmonaliev juga menyinggung 

pentingnya peran pemerintah dan organisasi-organisasi non-profit dalam negara 

untuk mewujudkan kebijakan tersebut. Untuk Indonesia sendiri, strategi 

pencegahan narkoba oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) diakui masih kurang. 

                                                           
28 Kairat Osmonaliev, Loc, cit. 
29 Undang-undang no. 35 tahun 2009 tentang narkoba. 
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Keberadaan narkoba di Indonesia masih mudah untuk didapatkan karena 

banyaknya sindikat baik dari dalam maupun dari luar negeri yang beroperasi.30 

  Kebijakan ketiga menekankan keharusan untuk negara membuat kebijakan 

untuk merawat dan merehabilitasi pengguna narkoba dengan syarat-syarat tertentu. 

Osmonalive juga menyebutkan bahwa negara harus membuat undang-undang yang 

memuat tentang pendanaan penyalahguna narkoba yang direhabilitasi. Indonesia 

termasuk negara yang sudah mengaplikasikan kebijakan hal tersebut. Mantan 

kepala BNN, Budi Waseso, mengatakan bahwa biaya rehabilitasi narkoba 

ditanggung oleh negara, apalagi untuk para pengguna yang melapor dan meminta 

untuk direhabilitasi.31 

  Keempat, mengatur dan membuat kebijakan tentang batas legal penggunaan 

narkoba. Kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan yang berkaitan erat dengan 

legalisasi narkoba selain untuk kesehatan. Negara-negara di Eropa banyak yang 

mengadopsi kebijakan ini meskipun hal tersebut tetap tidak mengurangi risiko dari 

bahaya narkoba. Indonesia juga termasuk negara yang mengadopsi kebijakan 

pelegalan beberapa jenis zat narkotika untuk kesehatan, hal tersebut juga dimuat di 

dalam undang undang no. 35 tahun 2009 tentang narkoba. 

  Metode kelima adalah dengan memperluas kerjasama internasional untuk 

bersama-sama mencegah perdagangan gelap narkoba. Kerjasama internasional 

membutuhkan efektivitas domestik negara-negara yang menjadi anggota. Selain 

                                                           
30 Arif Satrio Nugroho, Pencegahan Narkoba di Indonesia Masih Lemah, Republika, diakses 

dalam http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/07/20/otdu9a-pencegahan-narkoba-

di-indonesia-masih-lemah (12/04/2018 23:45) 
31 Nafiysul Qodar, Buwas: Biaya Rehabilitasi Narkoba Ditanggung Negara, Liputan6, diakses 

pada https://www.liputan6.com/news/read/3067029/buwas-biaya-rehabilitasi-narkoba-ditanggung-

negara (13/04/2018 00:00) 

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/07/20/otdu9a-pencegahan-narkoba-di-indonesia-masih-lemah
http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/07/20/otdu9a-pencegahan-narkoba-di-indonesia-masih-lemah
https://www.liputan6.com/news/read/3067029/buwas-biaya-rehabilitasi-narkoba-ditanggung-negara
https://www.liputan6.com/news/read/3067029/buwas-biaya-rehabilitasi-narkoba-ditanggung-negara
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itu, kerjasama internasional haruslah memandang isu narkoba sebagai isu yang 

kompleks sehingga undang-undang atau kebijakan yang dihasilkan bisa 

memperkuat kerja sama yang ada. Lebih jauh lagi, sasaran maupun tujuan untuk 

mengurangi masalah narkoba haruslah realistis dan fleksibel dengan 

mempertimbangkan keadaan sosio-ekonomi negara anggota.32 Dalam hal ini, 

kerjasama Indonesia dengan ASEAN melalui berbagai macam badan termasuk 

ASEAN Senior Officials on Drug Matters (ASOD) dan juga ASEAN Seaport 

Interdiction Task Force (ASITF) bisa dikategorikan dalam metode kelima. 

  Tidak jauh berbeda dengan Osmonaliev, Vanda Felbab-Brown mengajukan 

strategi counter-narcotics yang terangkum menjadi tiga metode; eradiction 

(pemberantasan); interdiction (penghadangan); dan alternative livelihoods (mata 

pencaharian alternatif).33 

  Eradiction (pemberantasan) mengacu pada pemberantasan ladang narkoba. 

Metode ini terbukti efektif untuk mengurangi luas perkebunan bahan-bahan 

narkoba di beberapa negara meskipun belum berhasil untuk mengurangi jumlah 

narkoba yang berhasil diproduksi di dunia. Untuk metode ini, Indonesia beberapa 

kali telah melakukan pemusnahan ladang ganja terutama yang ada di Provinsi Aceh. 

Seperti pada tahun 2015, BNN beserta aparat setempat telah berhasil memusnahkan 

kurang lebih 22 hektar ladang ganja di Kabupaten Gayo Lues, Aceh.34 

                                                           
32 Kairat Osmonaliev, Loc, cit. 
33 Vanda Felbab-Brown, Counternarcotics Policy Overview: Global Trends & Strategies, Foreign 

Policy Studies, Oktober 2008, Brookings Instituitions. 
34 Satu Padu Musnahkan Ladang Ganja, Badan Narkotika Nasional, diakses dalam 

http://www.bnn.go.id/read/artikel/12921/satu-padu-musnahkan-ladang-ganja (13/04/2018 00:43) 

http://www.bnn.go.id/read/artikel/12921/satu-padu-musnahkan-ladang-ganja
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  Interdiction (penghadangan) memiliki tujuan untuk mengacaukan proses 

perdagangan ilegal narkoba melalui penghalangan jalur dan rute perdagangan, 

termasuk juga dengan menangkap pengedar narkoba. Penghadangan adalah metode 

paling umum yang dilakukan oleh setiap negara, termasuk Indonesia.  

  Alternative livelihoods (mata pencaharian alternatif) mengacu pada 

pengubahan ladang yang sebelumnya ditanami dengan bahan-bahan narkotika 

dengan hal lain yang lebih legal dan memiliki nilai ekonomi sebagai pengganti mata 

pencaharian para petani, dalam metode ini, Felbab-Brown menyebutkan pentingnya 

peran pemerintah untuk mewujudkannya. Untuk Indonesia, pemerintah 

menargetkan ladang ganja yang telah dimusnahkan menjadi tempat wisata dan 

kebun tanaman pangan legal.35  

  Secara umum, konsep dan strategi counter-narcotics yang diusung oleh 

Osmonaliev dan Felbab-Brown menekankan akan pentingnya berbagai macam 

langkah untuk memberantas narkoba secara keras, yaitu dengan pengaplikasian 

hukum dan juga pemusnahan sumber-sumber narkoba. Namun, baik Osmonaliev 

dan Felbab-Brown tetap memperhatikan kemaslahatan masyarakat maupun 

individu yang dalam hal ini bisa dikategorikan sebagai korban. Bisa dilihat dari 

bagaimana Osmonaliev yang mementingkan adanya rehabilitasi untuk pengguna 

dan Felbab-Brown yang mengusulkan harus adanya mata pencaharian alternatif 

untuk warga yang sebelumnya menjadi petani narkoba. 

                                                           
35 CNN Indonesia, Ladang Ganja di Aceh Bakal ‘Disulap’ Jadi Objek Wisata, CNN Indonesia, 

diakses dalam https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20180319120857-269-284117/ladang-

ganja-di-aceh-bakal-disulap-jadi-objek-wisata (13/04/2018 00:57) 

https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20180319120857-269-284117/ladang-ganja-di-aceh-bakal-disulap-jadi-objek-wisata
https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20180319120857-269-284117/ladang-ganja-di-aceh-bakal-disulap-jadi-objek-wisata


42 

 

  Upaya counter-narcotics kemudian bisa dikerucutkan lagi menjadi upaya 

internal dan eksternal. Hal ini didukung oleh pernyataan Osmonaliev bahwa 

kebijakan counter-narcotics dapat dikategorikan pada level domestik (internal) dan 

level mancanegara (eksternal). Kebijakan domestik memiliki tujuan utama adalah 

untuk mengurangi penyalahguna narkotika sehingga ancaman sosial juga bisa 

terkurangi. Sedangkan kebijakan dalam level mancanegara diperlukan karena 

kejahatan narkoba adalah kejahatan transnasional sehingga dengan adanya 

penguatan kerjasama antar negara terkait isu ini diharapkan dapat memperkuat 

‘sabuk’ keamanan di antara negara-negara yang terlibat.36 Dalam hal ini, upaya 

counter-narcotics berupa melawan perdagangan narkoba; mencegah penggunaan 

obat-obatan ilegal; merawat dan merehabilitasi pengguna narkoba; mengatur dan 

membuat kebijakan tentang batas legal penggunaan narkoba dan alternative 

livelihood bisa dikategorikan upaya counter-narcotics dalam level domestik. 

Sedangkan upaya memperluas kerja sama internasional untuk bersama-sama 

menghadapi narkoba bisa dikategorikan dalam upaya counter-narcotics dalam level 

mancanegara (eksternal).  

  Konsep counter-narcotics ini oleh penulis kemudian digunakan untuk 

menggambarkan kebijakan terkait narkoba pada era kepemimpinan Jokowi. 

Indonesia mendeklarasikan perang terhadap narkoba yang mana sesuai dengan 

metode counter-narcotics. Dalam pengaplikasian kebijakan di dalam negara pun 

Indonesia menggunakan hukum yang berlaku dan tidak ada toleransi, namun juga 

tetap tidak meninggalkan adanya pencegahan melalui pendekatan sosial terhadap 

                                                           
36 Kairat Osmonaliev, Loc, cit. 
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masyarakat. Pengaplikasian pendekatan pertama bisa dilihat dari bagaimana 

Indonesia pada masa kepemimpinan Jokowi tidak lagi memberikan toleransi 

kepada pengedar narkoba. Namun, tidak bisa dipungkiri pula jika pemerintahan 

Jokowi juga tetap memberikan penyuluhan dan pendekatan kepada masyarakat 

akan bahaya narkoba. Selain itu, Indonesia di bawah pemerintahan Jokowi giat 

menyerukan kerjasama di antara anggota-anggota negara ASEAN agar segera 

merealisasikan ASEAN tanpa narkoba. 

1.6 Metode Penelitian 

1.6.1 Penelitian dan Level Analisa 

Penelitian mengenai War on Drugs sebagai kebijakan dalam pemberlakuan 

sekuritisasi, diperlukan penjelasan tentang bagian mana yang menjadi variabel 

dependen dan variabel independen serta level analisa. Variabel dependen atau unit 

analisa dalam penelitian ini adalah penyebab dilakukannya sekuritisasi. Sedangkan 

untuk variabel independen atau unit eksplanasi adalah War on Drugs pada era 

pemerintahan Jokowi sebagai kebijakan sehingga mempengaruhi terjadinya 

sekuritisasi. Hubungan antar variabel adalah model korelasionis dimana unit analisa 

dalam penelitian ini berada pada level negara-bangsa dan unit eksplanasi juga 

berada pada level negara-bangsa sehingga baik tingkat unit analisa dan eksplanasi 

berada pada level yang setara. 

1.6.2 Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian 

eksplanatif. Tipe penelitian eksplanatif bersifat untuk menguji teori dan akan 



44 

 

memberikan sebuah gambaran mengenai hubungan sebab akibat.37 Penelitian ini 

bertujuan untuk menjelaskan counter-narcotics melalui War on Drugs dan 

pengaruhnya ke dalam tindakan sekuritisasi. 

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data 

Penulis menggunakan library research (studi pustaka) dalam penelitian ini. 

Penulis mengumpulkan dan mengeksplorasi data yang berhubungan dengan 

kebijakan-kebijakan Jokowi maupun presiden sebelumnya baik dalam menyikapi 

narkoba atau tidak. Sumber dan data penelitian sendiri dikumpulkan melalui kajian 

pustaka berupa buku, jurnal dan artikel-artikel portal berita yang data-datanya 

berkaitan dengan apa yang akan dibahas oleh penulis. 

1.6. 4 Teknik Analisa Data 

Teknik analisis dalam penelitian ini secara keseluruhan menggunakan 

analisis kualitatif, yakni dengan mengumpulkan data-data yang kemudian setelah 

terkumpul maka data itu akan dipilah-pilah sesuai kebutuhan penelitian. 

Pendalaman teori dan konsep-konsep yang digunakan juga menjadi salah satu 

teknik penelitian yang digunakan oleh penulis. Setelah semua data yang diperoleh 

disesuaikan dengan kebutuhan penelitian, maka hal yang dilakukan selanjutnya 

adalah dengan menarik kesimpulan sebagai hasil akhir penelitian38. 

 

 

 

                                                           
37 Moh. Nazir, 1983, Metode Penelitian, Bogor, Penerbit Ghalia Indonesia. 
38 Ibid. 
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1.6.5 Ruang Lingkup Penelitian 

a. Batasan Waktu 

Batasan waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari 

tahun 2014 sampai semester pertama 2018 karena pada tahun 2014 adalah 

waktu di mana Jokowi resmi menjadi presiden dan Indonesia lantas 

menunjukkan berbagai macam implementasi kebijakan penanggulangan 

narkoba. 

b. Batasan Materi 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini dibatasi hanya 

mengenai kebijakan sekuritisasi Indonesia pada masa pemerintahan Jokowi 

melalui War on Drugs. 

1.7 Hipotesa 

Narkoba telah lama menjadi agenda yang masih belum terselesaikan. 

Berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh Indonesia untuk menangani isu tersebut, 

Dalam masa pemerintahan Jokowi, Indonesia melakukan sekuritisasi narkoba. 

Sekuritasasi dalam kasus ini, merujuk pada Pemerintahan Jokowi sebagai aktor 

yang membawa isu narkoba sebagai isu yang sangat diurgensikan untuk 

diselesaikan dengan cepat dan kewenangan yang dimiliki Jokowi untuk melakukan 

hal-hal diluar prosedur politik umum untuk menyelesaikannya. Negara sebagai 

objek referen oleh Jokowi diurgensikan untuk dilindungi oleh bahaya narkoba. 

Tidak hanya itu, masyarakat dan beberapa aktor fungsional juga menerima 

sekuritisasi Indonesia dari narkoba. Selain sekuritisasi, urgensi akan bersihnya 

Indonesia dan tercapainya ASEAN yang bebas narkoba telah berusaha 
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direalisasikan melalui berbagai macam upaya war on drugs melalui beberapa 

tindakan counter-narcotics, yaitu; Melawan perdagangan narkoba; Mencegah 

penggunaan obat-obatan ilegal; Merawat dan merehabilitasi pengguna narkoba; 

Mengatur dan membuat kebijakan tentang batas legal penggunaan narkoba; 

Memperluas kerjasama internasional untuk bersama-sama mencegah perdagangan 

gelap narkoba; Dan juga upaya alternative livelihoods.  

1.8 Sistematika Penelitian 

Bab I – Pendahuluan, bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan konseptual, metode 

penelitian, hipotesa dan sistematika penulisan. 

Bab II – Narkoba sebagai Ancaman Non Tradisional, bab ini menguraikan 

tentang narkoba sebagai isu ancaman global baru serta bagaimana narkoba menjadi 

permasalahan di kawasan Asia Tenggara dan negara-negara yang termasuk di 

dalamnya, serta bagaimana komitmen pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan 

permasalahan narkoba. 

Bab III – Kebijakan Counter-Narcotics Pemerintah Indonesia sebagai 

Upaya War on Drugs, membahas tentang kebijakan melawan narkoba baik 

kebijakan yang diaplikasikan ke dalam negeri maupun ke luar negeri pada masa 

pemerintahan Joko Widodo. 

Bab IV – Analisis Counter-Narcotics dalam Perspektif Sekuritisasi, 

membahas tentang bagaimana kebijakan counter-narcotics merupakan sekuritisasi 

melalui upaya speech act dan indikator-indikator di dalamnya. 
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Bab V- Penutup, menyampaikan kesimpulan dari rumususan masalah dan 

pembahasan yang telah dijelaskan, serta saran bagi penelitian selanjutnya. 

Daftar Pustaka. 


