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Perang Indonesia
 Melawan Narkoba

Jumlah pembunuhan di luar hukum terkait narkoba dilaporkan meroket menjadi 
total 80 sejak Januari tahun ini, peningkatan tajam dari 16 tahun lalu

“Pukul mereka. 
Jangan menunjuk-
kan belas kasihan, 
”, kata Presiden 
Joko Widodo 
tentang pengedar 
narkoba.

Aktivis hak asasi manusia 
mengkhawatirkan yang terburuk 
bagi kebijakan 'tembak-pandang' 
Indonesia yang diadopsi dalam 
upaya untuk memerangi 
perdagangan narkoba ilegal di 
negara ini.

“Penangkapan yang dilaporkan 
terkait penyalahgunaan narkoba 
[di Indonesia] selalu melibatkan 
kematian. Apakah para tersangka 
menolak penangkapan setiap saat 
atau mereka hanya dibunuh [oleh 
polisi?], ”Tanya komandan 
Ombudsman Indonesia Adrianus 
Meilala yang baru-baru ini memulai 
penyelidikan terhadap 
akuntabilitas operasi anti-narkoba.

Hal ini tidak sulit untuk menarik 
bagi orang-orang berdarah di Filipina yang 
sampai saat ini telah merenggut nyawa 
lebih dari 13.000 warga sipil. Presiden 
Joko “Jokowi” Widodo tidak ragu-ragu
 dalam menyatakan sikap yang kuat 
terhadap apa yang ia klaim menjadi 
'darurat' seorang narkotika: “Gun 
mereka turun. Tidak menunjukkan 
belas kasihan, ”katanya dari pengedar narkoba.

Panggilan dari pihak untuk yang tidak biasa di 
Indonesia. Kapolri Jenderal Tito Karnavian 
menyatakan bahwa "Duterte-gaya tembak-pada-
pandangan" kebijakan sebagai pencegah dan 
efektifitas dari kejahatan narkoba. Kepala Badan 
Narkotika Nasional (BNN), Kombes. Jenderal Budi 
Waseso, pilihan kebijakan anti-narkoba Duterte 
ini, menunjukkan, "Ini mencerminkan dia 
mengurus warganya".

Kebijakan narkoba di Indonesia 
bertujuan untuk melindungi kaum
 muda agar tidak menjadi apa 
yang disebut "generasi obat", 
untuk mencegah dugaan 
"kehancuran" bangsa dan 
moralnya dan untuk mengekang 
jumlah kematian yang 
disebabkan oleh obat-obatan. 
Tidak mungkin bahwa 
kriminalisasi massal dan 
berperang melawan narkoba 
akan menyelesaikan masalah 
narkoba di Indonesia.

Pertama-tama, tidak ada bukti 
yang meyakinkan bahwa 
kriminalisasi memiliki pengaruh 
positif  pada penggunaan narkoba
 perdagangan atau produksi. 
Faktanya, penelitian ekstensif  
yang dilakukan pada masalah ini 
tidak menunjukkan adanya 
deterrence; dalam beberapa 
bulan setelah eksekusi bulan 
Januari dan April 2015, jumlah 
kejahatan terkait narkoba di 
Indonesia dilaporkan meningkat. 
Sejauh menyangkut kebijakan 
narkoba di Indonesia, teori 
deterrence klasik 
merupakan ilusi.



Di ambang
kemiskinan

Kemiskinan adalah negara bagi mayoritas orang dan bangsa di 
dunia. Kenapa ini? Apakah cukup menyalahkan orang miskin 

 karena kesulitan mereka sendiri?

hanya bertanggung jawab atas penderitaan mereka? 
Bagaimana dengan pemerintah mereka? Sudahkah mereka 
mengejar kebijakan yang sebenarnya merugikan pembangunan
yang sukses?
Sebab-sebab kemiskinan dan ketidaksetaraan semacam itu tidak 
diragukan lagi nyata. Tetapi penyebab kemiskinan yang lebih

 dalam dan lebih global sering kurang didiskusikan.

Apakah mereka malas, membuat keputusan yang buruk, dan 
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