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BAB III 

KEBIJAKAN COUNTER-NARCOTICS SEBAGAI UPAYA WAR ON 

DRUGS 

 

 

 Kondisi Indonesia yang darurat dari narkoba membuat pemerintah 

mengambil langkah untuk melakukan upaya sekuritisasi dan mengeluarkan 

kebijakan-kebijakan yang sebelumnya belum pernah diambil oleh pemerintahan 

sebelumnya. Kebijakan-kebijakan tersebut lantas terangkum dalam kebijakan 

counter-narcotics yang bisa dibagi menjadi dua kategori, yakni counter-narcotics 

dalam negeri dan counter-narcotics luar negeri. Kebijakan counter-narcotics dalam 

negeri meliputi berbagai macam kebijakan yang mengupayakan penguarangan 

narkoba baik pengurangan dari sisi pedagang dan juga dari sisi penyalahguna. 

Sedangkan counter-narcotics luar negeri lebih berfokus pada kerjasama 

internasional untuk menciptakan wilayah yang aman dan bebas dari transaksi 

penyelundupan narkoba. 

3.1 Kebijakan Counter-narcotics Dalam Negeri 

 Kebijakan internal counter-narcotics oleh Osmonaliev dijelaskan sebagai 

kebijakan yang menargetkan pengurangan segala bentuk penyalahgunaan narkoba 

pada level domestik. Dalam pengaplikasian kebijakan, negara disarankan untuk 

mempererat kerjasama dengan organisasi-organisasi yang ada di dalam negara, 

termasuk komunitas lokal ataupun perkumplan keagamaan. Selain itu, Osmonaliev 
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juga menekankan pentingnya peran masyarakat dan transparansi pemerintah dalam 

kebijakan melawan narkoba agar kebijakan tersebut dapat berhasil84. 

3.1.1 Countering Drug Trafficking 

Osmonaliev dalam Developing Counter-Narcotics Policy in Central Asia: 

Legal and Political Dimension menyebutkan setidaknya ada lima kebijakan atau 

cara dalam melakukan counter-narcotics.85 Cara yang pertama adalah dengan 

melawan perdagangan narkoba. 

Indonesia adalah salah satu pasar terbesar perdagangan narkoba di dunia. 

Permintaan yang besar dari pengguna membuat para pedagang melakukan berbagai 

banyak cara untuk menyelundupkan narkoba ke Indonesia. Data BNN pada tahun 

2014 menyebutkan bahwa setidaknya ada 219,44 ton sabu yang beredar di tanah 

air, diikuti oleh 13,2 juta butir ekstasi dan juga ganja yang mencapai 140,75 ton. 

Lebih lanjut, BNN menyebutkan bahwa pengguna narkoba di Asia Tenggara, 48% 

berasal dari Indonesia.86 Hal ini menunjukkan bahwa pengguna narkoba di 

Indonesia sangat tinggi yang otomatis juga membuat angka permintaan akan 

narkoba juga sama tingginya.  

Selain karena angka permintaan yang tinggi, letak geografis Indonesia juga 

menjadi faktor penentu utama mengapa perdagangan narkoba di Indonesia sulit 

dihentikan. Pada tingkat dunia, jalur perdagangan narkoba 80% menggunakan jalur 

                                                           
84 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. 
85 Ibid. 
86 Fabian Januarius Kuwado, Cara Bareskrim Polri Melawan Peredaran Narkoba, Kompas, diakses 

pada 

https://nasional.kompas.com/read/2016/02/05/19000081/Cara.Bareskrim.Polri.Melawan.Peredaran

.Narkoba. (31/07/2018 21:17) 

https://nasional.kompas.com/read/2016/02/05/19000081/Cara.Bareskrim.Polri.Melawan.Peredaran.Narkoba
https://nasional.kompas.com/read/2016/02/05/19000081/Cara.Bareskrim.Polri.Melawan.Peredaran.Narkoba
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laut.87 Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar memiliki terlalu 

banyak laut yang bisa digunakan oleh para penyelundup untuk mengirimkan 

narkoba mereka. 

Pemerintah Indonesia, melalui BNN kemudian berupaya untuk melawan 

perdagangan narkoba tersebut dengan berbagai macam metode, salah satunya 

adalah bersinergi dengan kementrian perhubungan untuk menciptakan transportasi 

aman tanpa narkoba.88 Kerja sama tersebut dimaksudkan untuk menggagalkan 

perdagangan yang diselundupkan melalui berbagai macam transportasi, baik itu 

transportasi udara, darat maupun laut.  

Selain dengan kementrian perhubungan, BNN juga bekerja sama dengan PT 

Pelabuhan Indonesia (Pelindo) untuk memperkuat pengawasan melalui jalur laut 

mengingat kebanyakan penyelundupan narkoba adalah dengan melalui jalur 

tersebut.89 Salah satu contoh penyelundupan narkoba yang berhasil digagalkan 

melalui jalur laut adalah penangkapan narkoba yang berasal dari Taiwan melalui 

Samudera Hindia dengan menggunakan kapal ikan bernama SHUN DE MAN 66 

pada tahun 2017. Penangkapan melalui jalur laut ini juga bekerjasama dengan TNI 

Angkatan Laut dan Bea Cukai.90 

                                                           
87 Heydar Affan, Mengapa ‘banjir’ narkoba di Indonesia  terus meningkat?, BBC Indonesia, diakses 

pada https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43198966 (31/07/2018 21:19) 
88 BNN – Kementrian Perhubungan Ciptakan Transportasi Aman Tanpa Narkoba, diakses dalam 

http://www.bnn.go.id/read/pressrelease/17893/bnn-kementerian-perhubungan-ciptakan-

transportasi-aman-tanpa-narkoba (31/07/2018 21:42) 
89 Perkuat Pertahanan Laut, BNN Jalin Kerjasama Dengan Pelindo II, Badan Narkotika Nasional 

Republik Indonesia, diakses dalam http://www.bnn.go.id/read/pressrelease/17893/bnn-

kementerian-perhubungan-ciptakan-transportasi-aman-tanpa-narkoba (31/07/2018 21:44) 
90 BNN dan Dirjen Bea dan Cukai dan TNI AL Gagalkan Penyelundupan Narkotika Jenis 

Methamphetamine (shabu) di Perairan Batam Seberat 1 (Satu) Ton 37,5 Kilogram, Badan 

Narkotika Nasional Republik Indonesia, diakses dalam 

http://www.bnn.go.id/read/pressrelease/18003/bnn-dan-dirjen-bea-dan-cukai-dan-tni-al-gagalkan-

https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43198966
http://www.bnn.go.id/read/pressrelease/17893/bnn-kementerian-perhubungan-ciptakan-transportasi-aman-tanpa-narkoba
http://www.bnn.go.id/read/pressrelease/17893/bnn-kementerian-perhubungan-ciptakan-transportasi-aman-tanpa-narkoba
http://www.bnn.go.id/read/pressrelease/17893/bnn-kementerian-perhubungan-ciptakan-transportasi-aman-tanpa-narkoba
http://www.bnn.go.id/read/pressrelease/17893/bnn-kementerian-perhubungan-ciptakan-transportasi-aman-tanpa-narkoba
http://www.bnn.go.id/read/pressrelease/18003/bnn-dan-dirjen-bea-dan-cukai-dan-tni-al-gagalkan-penyelundupan-narkotika-jenis-methamphetamine-shabu-di-perairan-batam-seberat-1-satu-ton-37.5-kilogram
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Upaya penggagalan penyelundupan narkoba melalui udara dilakukan 

dengan melakukan kerjasama dengan beberapa perusahaan penerbangan Indonesia, 

salah satunya adalah dengan Lion Group. Kerjasama ini dimaksudkan untuk 

mencegah sekaligus mengungkap sindikat pengedar narkoba yang umum 

menggunakan transportasi udara untuk mengirimkan narkoba.91 Bukti keberhasilan 

upaya melalui jalur udara ini salah satunya adalah dengan suksesnya BNN Provinsi 

Kepulauan Riau yang menggagalkan penyelundupan narkoba dari Malaysia.92  

Lebih lanjut, upaya pemerintah untuk mencegah dan mengatasi 

penyelundupan narkoba adalah dengan melalui operasi gabungan rutin. Operasi 

gabungan ini dilakukan dengan bekerjasama dengan militer maupun kepolisian 

setempat. Pada tahun 2018, operasi gabungan yang melibatkan BNN RI, BNNP 

Sumut, BNNP Aceh, Polda Sumut, Polda Aceh, Polrestabes Medan, Polres Langkat 

dan Kanwil Bea Cukai Sumut berhasil mengungkap jaringan sindikat dari Malaysia 

yang menyelundupkan narkoba melalui Aceh ke Sumatera Utara melalui jalur laut, 

udara dan darat.93 

 

                                                           
penyelundupan-narkotika-jenis-methamphetamine-shabu-di-perairan-batam-seberat-1-satu-ton-

37.5-kilogram (31/07/2018 21:46) 
91 BNN Bangun Kerja Sama Amankan Lalu Lintas Udara Bersama Lion Group, Badan Narkotika 

Nasional Republik Indonesia, http://www.bnn.go.id/read/pressrelease/18154/perkuat-pertahanan-

laut-bnn-jalin-kerjasama-dengan-pelindo-ii (31/07/2018 21:58) 
92 BNNP Kepri Gagalkan Penyelundupan Sabu Lewat Laut Dan Udara, Badan Narkotika Nasional 

Republik Indonesia, diakses dalam http://www.bnn.go.id/read/pressrelease/12443/bnnp-kepri-

gagalkan-penyelundupan-sabu-lewat-laut-dan-udara (31/07/2018 22:02) 
93 Ungkap Kasus Tindak Pidana Jaringan Internasional Malaysia – Indonesia Satuan Tugas 

Operasi Gabungan (SATGAS OPS Gabungan) BNN RI – BNNP Sumut – BNNP Aceh – Polda Sumut 

– Polda Aceh – Polrestabes Medan – Polres Langkat dan Kanwil Bea Cukai Sumut, Badan 

Narkotika Nasional Republik Indonesia, diakses dalam 

http://www.bnn.go.id/read/pressrelease/18111/ungkap-kasus-tindak-pidana-jaringan-internasional-

malaysia-indonesia-satuan-tugas-operasi-gabungan-satgas-ops-gabungan-bnn-ri-bnnp-sumut-

bnnp-aceh-polda-sumut-polda-aceh-polrestabes-medan-polres-langk (31/07/2018 22:14) 

http://www.bnn.go.id/read/pressrelease/18003/bnn-dan-dirjen-bea-dan-cukai-dan-tni-al-gagalkan-penyelundupan-narkotika-jenis-methamphetamine-shabu-di-perairan-batam-seberat-1-satu-ton-37.5-kilogram
http://www.bnn.go.id/read/pressrelease/18003/bnn-dan-dirjen-bea-dan-cukai-dan-tni-al-gagalkan-penyelundupan-narkotika-jenis-methamphetamine-shabu-di-perairan-batam-seberat-1-satu-ton-37.5-kilogram
http://www.bnn.go.id/read/pressrelease/18154/perkuat-pertahanan-laut-bnn-jalin-kerjasama-dengan-pelindo-ii
http://www.bnn.go.id/read/pressrelease/18154/perkuat-pertahanan-laut-bnn-jalin-kerjasama-dengan-pelindo-ii
http://www.bnn.go.id/read/pressrelease/12443/bnnp-kepri-gagalkan-penyelundupan-sabu-lewat-laut-dan-udara
http://www.bnn.go.id/read/pressrelease/12443/bnnp-kepri-gagalkan-penyelundupan-sabu-lewat-laut-dan-udara
http://www.bnn.go.id/read/pressrelease/18111/ungkap-kasus-tindak-pidana-jaringan-internasional-malaysia-indonesia-satuan-tugas-operasi-gabungan-satgas-ops-gabungan-bnn-ri-bnnp-sumut-bnnp-aceh-polda-sumut-polda-aceh-polrestabes-medan-polres-langk
http://www.bnn.go.id/read/pressrelease/18111/ungkap-kasus-tindak-pidana-jaringan-internasional-malaysia-indonesia-satuan-tugas-operasi-gabungan-satgas-ops-gabungan-bnn-ri-bnnp-sumut-bnnp-aceh-polda-sumut-polda-aceh-polrestabes-medan-polres-langk
http://www.bnn.go.id/read/pressrelease/18111/ungkap-kasus-tindak-pidana-jaringan-internasional-malaysia-indonesia-satuan-tugas-operasi-gabungan-satgas-ops-gabungan-bnn-ri-bnnp-sumut-bnnp-aceh-polda-sumut-polda-aceh-polrestabes-medan-polres-langk
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3.1.2 Preventing Illicit Drug Usage 

Metode kedua lebih memberatkan kepada tindak pencegahan. Osmonaliev 

menyebutkan bahwa metode kedua ini adalah metode yang harus lebih diutamakan 

dari pada metode lainnya untuk menurunkan angka pengguna narkoba.94 Lebih 

lanjut, metode kedua ini tidak hanya menyoroti peran pemerintah saja, namun juga 

menyoroti partisipasi dari institusi-institusi ataupun organisasi lain yang berperan 

dalam strategi pencegahan. 

Tindak pencegahan narkoba oleh pemerintah Indonesia selama ini adalah 

dengan rutin melakukan kampanye dan juga tes urin rutin di sekolah-sekolah 

maupun tempat kerja sebagai antisipasi.95 Pemerintah dengan rutin mengadakan 

beberapa kegiatan pencegahan narkoba khususnya pada tingkat pelajar baik yang 

masih berada di sekolah hingga pelajar yang berada diperguruan tinggi. Berikut 

adalah data publikasi BNN terkait sosialisasi dan kerjasama pemerintah dengan 

sekolah sebagai upaya pencegahan narkoba. 

Metode bersifat pencegahan narkoba di Indonesia masih sangat bergantung 

kepada pemerintah. Tidak semua sekolah mampu mandiri dalam mengadakan 

inisiasi pencegahan narkoba di dalam lingkungan sekolah. Oleh karena itu 

efektifitas kebijakan pencegahan yang dijalankan pemerintah masih tergolong 

rendah.  

                                                           
94 Kairat Osmonaliev, Loc, cit. 
95 Menimbang Kegiatan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Badan Narkotika Nasional 

Republik Indonesia Provinsi Yogyakarta, diakses dalam http://yogyakarta.bnn.go.id/media-

publikasi/artikel/127-menimbang-kegiatan-pencegahan-penyalahgunaan-narkoba (02/08/2018 

21:09) 

http://yogyakarta.bnn.go.id/media-publikasi/artikel/127-menimbang-kegiatan-pencegahan-penyalahgunaan-narkoba
http://yogyakarta.bnn.go.id/media-publikasi/artikel/127-menimbang-kegiatan-pencegahan-penyalahgunaan-narkoba
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Pemberdayaan generasi muda dan operasi bersama pada lembaga 

masyarakat juga merupakan salah satu upaya pencegahan yang efektif, namun 

masih jarang digunakan pemerintah Indonesia yang lebih fokus berbagi informasi 

bahaya narkoba melalui media massa.96 Oleh sebab itu tidak mengherankan jika 

BNN mengungkap bahwa strategi pencegahan narkoba di Indonesia masih kurang. 

Pihak BNN beralasan bahwa salah satu hal yang paling berpengaruh dalam kurang 

suksesnya metode pencegahan adalah karena jumlah permintaan narkoba di 

Indonesia masih banyak. Terlebih masyarakat perbatasan dan pesisir yang kurang 

teredukasi tentang narkoba juga membiarkan narkoba mudah masuk ke Indonesia.97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
96 Rizky dan Huzari, Enam Strategi Mencegah Peredaran Narkoba, Dinas Komunikasi dan 

Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diakses dalam 

http://babelprov.go.id/content/enam-strategi-mencegah-peredaran-narkoba (02/08/2018 21:12) 
97 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) 

http://babelprov.go.id/content/enam-strategi-mencegah-peredaran-narkoba
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
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Tabel 3.1 Program Pencegahan Narkoba oleh Pemerintah Melalui 

Sosialisasi di Sekolah dan Perguruan Tinggi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Laporan Kinerja BNN 2017 
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3.1.3 Treating and Rehabilitating Drug Addicts 

Sejak Undang-undang no. 35 tahun 2009 resmi menggantikan Undang-

undang No. 22 tahun 1997 tentang narkotika, pendekatan negara terhadap kasus 

narkoba lebih condong dianggap sebagai masalah kesehatan, bukan masalah 

kriminal. Undang-undang no. 35 tahun 2009 juga menyinggung tentang perbedaan 

perlakuan terhadap penyalahguna dan pecandu. Penyalahguna seperti pedagang dan 

penyedia dibedakan perlakuannya dengan pecandu yang merupakan korban. Untuk 

para pecandu, mereka diperkenankan untuk melakukan rehabilitasi ke instansi 

kesehatan terdekat dan mendapatkan perawatan.98 

Mulai tahun 2012, pemerintah mengeluarkan regulasi untuk membentuk 

IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapor). Institusi ini bertujuan untuk menerima 

laporan dari individu yang ingin melepaskan diri dari narkoba dan direhablitasi. 

Institusi ini kemudian akan mengeluarkan kartu yang dapat digunakan oleh para 

pecandu untuk mendapatkan akses rehabilitasi dan menghindarkan pecandu 

tersebut dari hukuman pidana.99  

Selain dengan adanya IPWL, pada tahun 2014 pemerintah berusaha untuk 

memasukkan pecandu narkoba yang direhabilitasi untuk mendapatkan pembiayaan 

BPJS untuk para pecandu yang kurang mampu.100 Tetapi jika individu tersebut 

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

Indonesia, Jakarta: Atma Jaya Catholic University. 
99 IPWL Solusi Bagi Korban Narkotika Untuk Diobati Bukan Dipidana, Badan Narkotika Nasional 

Provinsi Bengkulu, diakses pada http://bengkulu.bnn.go.id/index.php/ipwl-solusi-bagi-korban-

narkotika-untuk-diobati-bukan-dipidana (04/08/2018 19:19) 
100 Pecandu Narkoba Layak Mendapat Jaminan Kesehatan, Badan Narkotika Nasional Republik 

Indonesia, diakses pada http://www.bnn.go.id/read/berita/12046/pecandu-narkoba-layak-dapat-

jaminan-kesehatan (04/08/2018 19:24) 

http://bengkulu.bnn.go.id/index.php/ipwl-solusi-bagi-korban-narkotika-untuk-diobati-bukan-dipidana
http://bengkulu.bnn.go.id/index.php/ipwl-solusi-bagi-korban-narkotika-untuk-diobati-bukan-dipidana
http://www.bnn.go.id/read/berita/12046/pecandu-narkoba-layak-dapat-jaminan-kesehatan
http://www.bnn.go.id/read/berita/12046/pecandu-narkoba-layak-dapat-jaminan-kesehatan
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menyerahkan diri ke BNN untuk direhabilitasi, maka biaya rehabilitasi akan 

ditanggung oleh negara.101 

Pada tahun 2017 BNN melaporkan bahwa ada 18.776 orang pecandu, 

penyalahguna maupun korban yang telah direhabilitasi dengan rincian 13.659 para 

penyalahguna tersebut direhabilitasi menggunakan fasilitas milik pemerintah, 3.411 

direhabilitasi melalui fasilitas rehabilitasi yang dimiliki oleh komponen masyarakat 

dan 1.706 penyalahguna direhabilitasi menggunakan fasilitas yang dimiliki oleh 

BNN.102 

Grafik 3.1 Sebaran Pecandu yang Direhabilitasi menurut Provinsi 

 

  

 

 

 

 

 

 

Sumber: Laporan Kinerja BNN Tahun 2017 

3.1.4 Regulating the Legal Usage of Drugs 

Legalisasi penggunaan narkoba telah menjadi salah satu metode yang 

digunakan di beberapa negara Eropa. Dalam kasus Portugal, negara tersebut telah 

                                                           
101 Nafiysul Qodar, Buwas: Biaya Rehabilitasi Narkoba ditanggung Negara, Liputan6, diakses pada 

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

negara (04/08/2018 19:26) 
102 Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional Tahun 2017 

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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memasukkan penggunaan narkoba tidak lagi dalam bentuk tindakan kriminal sejak 

2001. Dekriminalisasi penggunaan narkoba bukan berarti narkoba tersebut 

dilegalkan, narkoba tetap ilegal namun tidak lagi dianggap sebagai sebuah 

kriminalitas, melainkan sebagai pelanggaran administratif yang sanksinya adalah 

membayar denda yang ringan. Tindakan Portugal untuk mendeskriminalisasi 

penggunaan narkoba terbilang efektif karena data menunjukkan bahwa kerusakan-

kerusakan yang terjadi karena narkoba menurun secara signifikan, termasuk jumlah 

kematian karena overdosis, HIV/AIDS, maupun infeksi karena jarum yang 

digunakan bersama.103 

Berbeda dengan negara-negara Eropa, legalisasi narkoba di Indonesia 

terbilang masih menjadi hal yang hampir-hampir tidak mungkin dilakukan. 

Terlebih dalam perang melawan narkoba, BNN sama sekali tidak memberikan 

ampun pada setiap kasus penyalahgunaan yang ada. Salah satu kasus yang paling 

mendapat perhatian adalah kasus Fidelis Ari Sudewarto yang menggunakan ganja 

untuk mengobati istrinya. Pada tahun 2017, Fidelis terbukti menanam 39 pohon 

ganja yang digunakan untuk merawat istrinya yang terkena syringomyelia dan 

terbukti sama sekali tidak menggunakannya untuk diri sendiri. Namun pada 

perkembangan kasusnya, Fidelis tetap dijatuhi hukuman karena ganja adalah 

narkoba golongan satu.104 

                                                           
103 Hannah Laqueur, Uses and Abuses of Drug Decriminalization in Portugal, Journal of American 

Bar Foundation, Vol. II, 2014. 
104 Nurhadi SUcahyo, Pro-Kontra Legalisasi Ganja Sebagai Obat di Masa Depan, VOA 

Indonesia, diakses pada https://www.voaindonesia.com/a/legalisasi-ganja-sebagai-obat-

/3961479.html (04/08/2018 20:14) 

https://www.voaindonesia.com/a/legalisasi-ganja-sebagai-obat-/3961479.html
https://www.voaindonesia.com/a/legalisasi-ganja-sebagai-obat-/3961479.html
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BNN juga menegaskan bahwa belum dilegalkannya narkoba di Indonesia 

adalah karena masyarakatnya belum siap sehingga kemungkinan tingginya 

penyalahgunaan semakin besar. Di Indonesia, narkoba yang dilegalkan adalah 

narkoba golongan dua yang sudah terbukti bisa dipakai untuk kesehatan namun 

dosis dan penggunaannya masih harus tetap pengawasan penuh.105 

3.1.5 Alternative Livelihood 

Mengacu kepada Felbab-Brown, mata pencaharian alternatif haruslah 

menjadi upaya counter-narcotics yang sifatnya jangka panjang. Maksudnya, 

pergantian lahan yang sebelumnya ditanami oleh bahan-bahan narkoba harus benar-

benar diganti dengan sesuatu yang bisa mengangkat perekonomian serta sumber 

daya manusia disekitarnya, jadi tidak serta-merta jenis tanamannya yang diganti.106 

Sejak tahun 2016, pemerintah melalui BNN telah menyusun Grand Design 

Alternative Development (GDAD) yang memiliki tujuan utama yakni mengurangi 

produksi dan mengganti tanaman narkotika yang ada di Indonesia, utamanya ganja 

yang berada di Provinsi Aceh. Arah kebijakan GDAD Indonesia sendiri disesuaikan 

dengan program AD dari PBB dan ASEAN, yakni GDAD dibentuk untuk 

memperlambat penyalahgunaan narkoba sebagai peran aktif Indonesia dalam 

ketertiban dunia.107 

                                                           
105 Christopher Desmawangga, Disinggung Legalisasi Ganja di Indonesia, ini jawaban BNN 

Samarinda, Tribun Kaltim, diakses pada http://kaltim.tribunnews.com/2018/07/16/disinggung-

legalisasi-ganja-di-indonesia-ini-jawaban-bnn-samarinda (04/08/2018 20:22) 
106 Vanda Felbab-Brown, Counternarcotics Policy Overview: Global Trends & Strategies, Foreign 

Policy Studies, Oktober 2008, Brookings Instituitions. 
107 Grand Design Development Program (GDAD) 2016-2025 Di Provinsi Aceh, Badan Narkotika 

Nasional Republik Indonesia, diakses pada http://www.bnn.go.id/read/pressrelease/17956/grand-

design-of-alternative-development-gdad-2016-2025-di-provinsi-aceh (05/08/2018 20:06) 

http://kaltim.tribunnews.com/2018/07/16/disinggung-legalisasi-ganja-di-indonesia-ini-jawaban-bnn-samarinda
http://kaltim.tribunnews.com/2018/07/16/disinggung-legalisasi-ganja-di-indonesia-ini-jawaban-bnn-samarinda
http://www.bnn.go.id/read/pressrelease/17956/grand-design-of-alternative-development-gdad-2016-2025-di-provinsi-aceh
http://www.bnn.go.id/read/pressrelease/17956/grand-design-of-alternative-development-gdad-2016-2025-di-provinsi-aceh
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Upaya pengalihan fungsi lahan melalui GDAD ini kemudian diteruskan 

oleh BNN dengan melakukan rapat koordinasi nasional dengan beberapa 

kementerian seperti Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Perencanaan 

Pembangunan Nasional dan juga beberapa kepala daerah di Aceh untuk 

menentukan program dan langkah-langkah yang tepat untuk mengganti tanaman 

ganja menjadi tanaman lain yang dilegalkan.108 Rapat tersebut menghasilkan 

keputusan bahwa bekas ladang ganja di Aceh akan dialihfungsikan menjadi daerah 

agrowisata dan penanaman tanaman pengganti perdana dilakukan pada akhir 

Februari 2018 di Kabupaten Gayo Lues dan Bireun.109  

3.2 Kebijakan Counter-narcotics Luar Negeri 

 Kebijakan eksternal berupa memperkuat kerjasama internasional 

merupakan salah satu hal yang terpenting dalam upaya menanggulangi narkoba. 

Osmonaliev menekankan pentingnya hal tersebut karena narkoba adalah fenomena 

transnasional. Oleh karena itu penting adanya kerjasama antara negara-negara dan 

badan-badan yang internasional yang berkaitan untuk saling bahu membahu 

mengatasi masalah ini dengan sistematis. Kerjasama tersebut bisa berupa kerjasama 

bilateral dan multilateral.110 

 

 

                                                           
108 Tanggap Darurat Narkoba Melalui Grand Design of Alternative Development di Aceh, Badan 

Narkotika Republik Indonesia, diakses melalui http://www.bnn.go.id/read/berita/17911/tanggap-

darurat-narkoba-melalui-grand-design-of-alternative-development-di-aceh (05/08/2018 20:07) 
109 Al Abrar, BNN Ubah Ladang Ganja di Aceh Jadi Agrowisata, MetroTV News, diakses pada 

http://news.metrotvnews.com/daerah/JKRlwlxb-bnn-ubah-ladang-ganja-di-aceh-jadi-agrowisata 

(05/08/2018 20:08) 
110 Kairat Osmonaliev, Loc. cit,. 

http://www.bnn.go.id/read/berita/17911/tanggap-darurat-narkoba-melalui-grand-design-of-alternative-development-di-aceh
http://www.bnn.go.id/read/berita/17911/tanggap-darurat-narkoba-melalui-grand-design-of-alternative-development-di-aceh
http://news.metrotvnews.com/daerah/JKRlwlxb-bnn-ubah-ladang-ganja-di-aceh-jadi-agrowisata
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3.2.1 Expanding International Drug Control Cooperation 

 Mengatasi masalah narkoba di dalam negara tidak bisa diwujudkan tanpa 

adanya efektifitas pemerintahan yang berkuasa, salah satunya adalah pemerintah 

harus menjalin kerjasama dengan badan-badan internasional yang relevan ataupun 

menjalin kerjasama khusus dengan negara-negara yang memiliki tujuan yang sama. 

Oleh Osmonaliev kemudian disebutkan bahwa terjalinnya kerjasama internasional 

ini adalah hal yang sangat penting karena dengan adanya kerjasama yang terjalin, 

maka pertukaran informasi yang didapat akan menghasilkan metode counter-

narcotics yang lebih tepat.111   

 Indonesia banyak menjalin kerjasama internasional untuk bersama-sama 

mengatasi masalah narkoba. Tidak hanya menjalin dengan organisasi-organisasi 

internasional yang relevan, namun Indonesia juga menjalin kerjasama bilateral 

dengan negara-negara dan juga badan-badan lain yang mendukung tercapainya 

Indonesia yang bebas narkoba. Dalam masa kepemimpinan Jokowi, ada beberapa 

kerjasama internasional yang menjadi capaian Indonesia dalam perang melawan 

narkoba, yakni: pembentukan ASEAN Seaport Interdiction Task Force (ASITF), 

kerjasama bilateral dengan Filipina dan juga kerjasama dengan Interpol. 

3.2.1.1 ASEAN Seaport Interdiction Task Force (ASITF) 

 ASEAN Seaport Interdiction Task Force adalah badan yang dibentuk untuk 

memberi kewenangan hukum bagi negara-negara yang tergabung dalam ASEAN 

untuk berkoordinasi dan berkolaborasi untuk melakukan upaya pencegahan 

narkoba yang diselundupkan melalui pelabuhan internasional negara-negara 

                                                           
111 Ibid. 
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ASEAN. Pembentukan ASITF sendiri diinisiasi oleh Indonesia dan Thailand sejak 

tahun 2015 dan disambut baik oleh anggota ASEAN lainnya.112 Adapun alasan 

dibentuknya ASITF berangkat dari banyaknya penyelundupan narkoba melalui 

jalur laut, sedangkan ASEAN masih belum memiliki badan untuk mewadahi hal 

tersebut. Selama ini ASEAN hanya memiliki ASEAN Airport Interdiction Task 

Force yang merupakan badan kewenangan hukum di ASEAN untuk melakukan 

pencegahan narkoba yang diselundupkan melalui bandara.113 

 Selain menjadi penggagas, kontribusi Indonesia dalam ASITF juga menjadi 

tuan rumah untuk pertemuan ASITF yang pertama kali diadakan di Batam pada 20 

– 21 Juli 2017. Dalam pertemuan pertama tersebut, setidaknya ada enam hasil atau 

capaian yang didapat. Pertama, pembentukan sekretariat ASITF berikut struktur 

kepengurusan dan titik pumpun yang ada di dalam badan tersebut. Kedua, 

penentuan rapat kedua yang kemungkinan akan dilaksanakan kembali di Indonesia. 

Ketiga, dukungan oleh anggota-anggota lain atas pembentukan ASITF dan juga 

rekomendasi Kamboja untuk menyatukan ASITF dan AAITF. Keempat, adopsi 

ASITF oleh negara-negara anggota yang sudah didistribusikan oleh Sekretariat 

ASEAN. Kelima, kelanjutan dari pertemuan pertama akan ditindaklanjuti dan 

difasilitasi oleh sekretariat. Keenam, kerjasama regional maupun internasional 

disepakati dalam pertemuan ini karena kesadaran bahwa penanggulangan narkoba 

                                                           
112 Indrawan, Ini Tujuan dan Alasan Pembentukan ASEAN Seaport Interdiction Task Force, Batam 

News, diakses http://batamnews.co.id/berita-14821-ini-tujuan-dan-alasan-pembentukan-asean-

seaport-interdiction-task-force.html (22/08/18 15:39) 
113 Julkifli Marbun, ASEAN Countries Support Establishment of Seaport Interdiction Task Force, 

Republika, diakses pada https://www.republika.co.id/berita/en/national-

politics/16/07/21/oao04c317-asean-countries-support-establishment-of-seaport-interdiction-task-

force (22/08/18 15:41) 

http://batamnews.co.id/berita-14821-ini-tujuan-dan-alasan-pembentukan-asean-seaport-interdiction-task-force.html
http://batamnews.co.id/berita-14821-ini-tujuan-dan-alasan-pembentukan-asean-seaport-interdiction-task-force.html
https://www.republika.co.id/berita/en/national-politics/16/07/21/oao04c317-asean-countries-support-establishment-of-seaport-interdiction-task-force
https://www.republika.co.id/berita/en/national-politics/16/07/21/oao04c317-asean-countries-support-establishment-of-seaport-interdiction-task-force
https://www.republika.co.id/berita/en/national-politics/16/07/21/oao04c317-asean-countries-support-establishment-of-seaport-interdiction-task-force
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tidak bisa dilaksanakan sendiri. Namun kerjasama regional dan internasional 

tersebut tetap menitikberatkan tentang penghormatan kepada hukum nasional dan 

kedaulatan negara masing-masing.114  

3.2.1.2 Kerjasama bilateral dengan Filipina 

 Kerjasama bilateral Indonesia dengan Filipina sudah terjalin hampir selama 

70 tahun. Pada kurun waktu tersebut, kerjasama ekonomi dan perdagangan selalu 

menjadi prioritas utama bagi kedua negara.115 Kerjasama antara kedua negara juga 

tetap baik sekalipun pada tahun 2016 salah satu warga Filipina menjadi salah satu 

terpidana mati yang akan diekseskusi, yaitu Mary Jane. Duterte yang merupakan 

presiden Filipina menyampaikan bahwa Duterte telah meminta secara hormat dan 

sopan kepada Jokowi untuk mempertimbangkan hukuman mati bagi Mary Jane 

sekalipun Filipina sendiri juga bertindak keras terhadap pelaku narkoba. Dalam 

pernyataannya juga, Duterte menyampaikan bahwa Duterte akan tetap 

menghormati hukum Indonesia yang berlaku jika permohonannya atas Mary Jane 

ditolak oleh Jokowi.116 

 Pada perkembangannya, hukuman mati untuk Mary Jane ditangguhkan 

dengan alasan peradilan Indonesia menunggu hasil peradilan dari Filipina yang 

menyampaikan bahwa ditemukan bukti baru bahwa Mary Jane hanyalah korban. 

                                                           
114 Gelar Asean Seaport Interdiction Task Force Indonesia Diapresiasi Banyak Negara, Deputi 

Bidang Pencegahan BNN RI, diakses dalam https://www.cegahnarkoba.bnn.go.id/index.php/berita-

terbaru/item/1059-gelar-asean-seaport-interdiction-task-force-indonesia-diapresiasi-banyak-negara 

(22/08/18 15:58) 
115 Sambut 70 Tahun Hubungan Bilateral, Indonesia – Filipina Keratkan Kerjasama Ekonomi, 

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, diakses dalam 

https://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/Sambut-70-Tahun-Hubungan-Bilateral,-Indonesia-

Filipina-Eratkan-Kerja-Sama-Ekonomi.aspx (22/08/18 16:52) 
116 Duterte Minta Jokowi Ampuni Terpidana Mati Narkoba, Deustche Welle, diakses dalam 

https://www.dw.com/id/duterte-minta-jokowi-ampuni-terpidana-mati-narkoba/a-19539415 

(22/08/18 17:05) 

https://www.cegahnarkoba.bnn.go.id/index.php/berita-terbaru/item/1059-gelar-asean-seaport-interdiction-task-force-indonesia-diapresiasi-banyak-negara
https://www.cegahnarkoba.bnn.go.id/index.php/berita-terbaru/item/1059-gelar-asean-seaport-interdiction-task-force-indonesia-diapresiasi-banyak-negara
https://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/Sambut-70-Tahun-Hubungan-Bilateral,-Indonesia-Filipina-Eratkan-Kerja-Sama-Ekonomi.aspx
https://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/Sambut-70-Tahun-Hubungan-Bilateral,-Indonesia-Filipina-Eratkan-Kerja-Sama-Ekonomi.aspx
https://www.dw.com/id/duterte-minta-jokowi-ampuni-terpidana-mati-narkoba/a-19539415
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Sampai tahun 2018, nama Mary Jane masih belum masuk dalam daftar nama-nama 

yang akan dieksekusi jilid tiga oleh Indonesia.117 

3.2.1.3 Kerjasama Interpol 

 Narkoba merupakan kejahatan transnasional yang membutuhkan berbagai 

kerjasama internasional untuk mengatasinya. Salah satunya adalah kerjasama 

dengan Interpol dengan tujuan menggali informasi dan penyusunan strategi 

pembongkaran jaringan dan sindikat yang beroperasi.118 Pada masa pemerintahan 

Jokowi, kerjasama Indonesia dengan Interpol memprioritaskan kerjasama dibidang 

penanggulangan kejahatan transnasional terorganisir seperti terorisme dan narkoba. 

Hal tersebut diungkapkan pada siding Interpol yang ke-85 di mana Indonesia 

menjadi negara tuan rumah.119 

 Salah satu hasil dari kerjasama Interpol dengan Indonesia adalah 

terbongkarnya jaringan narkoba internasional yang meliputi empat negara pada 

tahun 2017, yakni Nigeria, Tanzania, Malaysia dan Indonesia. Jaringan ini berusaha 

menyelundupkan narkoba melalui jalur udara di bandara Soekarno – Hatta namun 

berhasil digagalkan karena kerjasama Interpol dan Bea Cukai. Pada saat 

                                                           
117 Mary Jane Veloso Belum Masuk Daftar Eksekusi Mati Tahap III, Deustche Welle, diakses dalam 

https://www.dw.com/id/mary-jane-veloso-belum-masuk-daftar-eksekusi-mati-tahap-iii/a-

19421057 (22/08/18 17:09) 
118 Bersama Dunia, Basmi Narkoba! Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, diakses dalam 

http://www.bnn.go.id/read/berita/10279/bersama-dunia-basmi-narkoba (22/08/18 17:47) 
119 Ambaranie Nadia Kemala Movanita, Interpol Prioritaskan Penanganan Kejahatan Narkotika 

dan Terorisme, diakses dalam 

https://nasional.kompas.com/read/2016/11/08/17480371/interpol.prioritaskan.penanganan.kejahata

n.narkotika.dan.terorisme (22/08/18 17:52) 

https://www.dw.com/id/mary-jane-veloso-belum-masuk-daftar-eksekusi-mati-tahap-iii/a-19421057
https://www.dw.com/id/mary-jane-veloso-belum-masuk-daftar-eksekusi-mati-tahap-iii/a-19421057
http://www.bnn.go.id/read/berita/10279/bersama-dunia-basmi-narkoba
https://nasional.kompas.com/read/2016/11/08/17480371/interpol.prioritaskan.penanganan.kejahatan.narkotika.dan.terorisme
https://nasional.kompas.com/read/2016/11/08/17480371/interpol.prioritaskan.penanganan.kejahatan.narkotika.dan.terorisme
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Kebijakan Counter-
narcotics Sebagai upaya 

War on Drugs

Kebijakan Counter-
narcotics dalam negeri

1. Countering Drug 
Trafficking

- Bersinergi dengan 
kementrian 

perhubungan

- Kerjasama dengan 
PT. Pelindo untuk 

menghalau 
perdagangan melalui 

jalur laut

- Kerjasama dengan 
maskapai penerbangan 

untuk menghalau 
perdagangan melalui 

udara

2. Preventing Illicit 
Drug Use

- Sosialisasin rutin ke 
sekolah-sekolah

- tes urin secara 
berkala

3. Treating and 
Rehabilitating 
Drug Addict

- Pembiayaan 
rehabilitasi 

pecandu kurang 
mampu 

ditanggung oleh 
BPJS

4. Regulating the 
legal usage of 

drugs

- Pelegalan 
narkoba golongan 

dua untuk 
kesehatan 
dibawah 

pengawasan 
penuh

5. Alternative 
Livelihood

- Penyusunan Grand 
Design Alternative 

Development (GDAD) 
untuk mengalihkan fungsi 
lahan ganja menjadi lahan 

tanaman legal.

Kebijakan Counter-
narcotics luar negeri

Expanding International 
Drug Control 
Cooperation

1. ASEAN Seaport 
Interdiction Task 
Force (ASITF)

- Inisiasi pembentukan 
ASITF

- Menjadi tuan rumah 
pertemuan pertama 

ASITF

2. Kerjasama 
Bilateral 
dengan 
Filipina

- Kesepakatan 
penangguhan 
hukuman mati 

Mary Jane yang 
diduga korban 
perdagangan 

manusia.

3. Kerjasama 
Interpol

- Pertukaran informasi 
dan kerjasama dengan 

interpol

- Berhasil 
mengungkap jaringan 
narkoba empat negara 

(Nigeria, Tanzania, 
Indonesia dan 

Malaysia)

penangkapan ini, salah satu warga Nigeria tertembak mati karena melakukan 

perlawanan terhadap petugas.120 

Bagan 3.1 Kebijakan Counter-narcotics Sebagai Upaya War on Drugs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan diolah oleh peneliti dari berbagai macam sumber. 

                                                           
120 Nanda Perdana Putra, Kronologi Terbongkarnya Jaringan Narkoba Internasional 4 Negara, 

Liputan 6, diakses pada https://www.liputan6.com/news/read/2820046/kronologi-terbongkarnya-

jaringan-narkoba-internasional-4-negara (22/08/18 18:01) 
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