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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Penelitian yang berbentuk tugas karya tulis ini, peneliti mencoba menyusun 

tentang Upaya Indonesia Dalam Membantu Pemberantasan Pengedaran Obat-Obatan 

Terlarang di Kawasan ASEAN. Penyalahgunaan narkoba menjadi ancaman yang 

menjadi perhatian global terutama Asia Tenggar. Kejahatan tentang pengedaran obat-

obatan terlarang ini termasuk dalam kejahatan transnasional, karena kejahatan ini 

melintasi batas dari negara satu ke negara lain.1 Menurut I Wayan Parthiana dalam 

bukunya hukum pidana internasional, kejahatan transnasional merupakan adanya 

kejahatan-kejahatan nasional yang mengandung aspek transnasional atau lintas batas 

negara.2 Sedangkan menurut Richard Falk, transnasionalisme didefinisikan sebagai 

perpindahan informasi, barang, dan gagasan yang melintas batas wilayah negara lain 

tanpa dikendalikan secara langsung oleh aktor-aktor pemerintah.3  

Kejahatan transnasional juga terjadi karena munculnya era Globalisasi yang 

tidak hanya meningkatkan kemudahan komunikasi lintas batas negara tetapi juga 

memberikan kesempatan bagi munculnya kejahatan lintas batas negara. Perdagangan 

                                                           
1Bambang Cipto, 2010,  Hubungan Internasional di Asia Tenggara,Yogyakarta:Pustaka Pelajar, Hal 

224 
2I Wayan Parthiana,2006, Hukum Pidana Internasional,Bandung: CV Yrama Widya, Hal 32 
3Mochtar Masoed,1990, Ilmu Hubungan Internasional Displin dan Metodologi, Jakarta:LP3ES, Hal 

272 
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narkoba yang bersifat transnasional telah menjadi perhatian dunia karena membuat 

ancaman kemanan internasional.4 Secara umum, masalah narkotika dan obat-obatan 

terlarang dibagi menjadi tiga bagian yaitu, masalah produksi obat ilegal, perdagangan 

gelap, dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Besarnya ancaman kejahatan 

transnasional, baru disadari saat beberapa negara ASEAN memasuki masa awal krisis 

ekonomi. Kondisi ekonomi yang buruk diwilayah Asia Tenggara pada tahun 1998 

menjadi salah satu alasan mengapa kejahatan transnasional semakin berkembang. 

Penangulangan ancaman kejahatan transnasional memerlukan kerjasama pada setiap 

negara khususnya Asia Tenggara yang menjadi target ancaman. 

Upaya ASEAN dalam menangani isu-isu kejahatan transnasional dilakukan 

melalui pertemuan yang diselenggarakan oleh ARF (ASEAN Regional Forum). Pada 

tahun 2000, ARF EGM (Expert Group Meeting) menyelengarakan pertemuan di 

Singapura dan Seoul-Korea. Tahun 2001 ARF EGM kembali bertemu di Kuala 

Lumpur untuk membahas isu kejahatan transnasional. Pertemuan di Seoul 

mengahasilkan kesepakatan tentang dampak kejahatan transnasional terhadap 

keamanan negara–negara anggota ARF dan perlunya kerja sama bilateral dan 

multilateral untuk menangani masalah ini. Sedangkan di Kuala Lumpur mendorong 

negaranegara ARF untuk menandatangani UN’’Protocol to prevent, suppres, and 

punish Trafficking in person, Especially women and children.5 

                                                           
4Anak Agung Banyu Perwita dan  Yanyan Mochamad Yani,2006, Pengantar Ilmu Hubungan 

Internasional,Bandung: PT Remaja Rosdakaarya Hal 126 . 
5Ibid, Hal 231 
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Indonesia sebagai salah satu negara Asia Tenggara, sangat mendukung 

ASEAN untuk memberantas obat-obatan terlarang karena sangat telah merugikan dan 

harus dimusnahkan. Sebagai salah satu negara berkembang, posisi Indonesia yang 

strategis berada pada posisi silang anatara Benua Asia dan Australia serta Samudera 

Hindia membuat negara Indonesia menjadi sasaran yang sangat potensial sebagai 

tempat pengedaran narkoba secara ilegal. Penyalahgunaan narkoba serta peredaranya 

telah tersebar dan menjangkau semua kalangan sosial masyarakat mulai dari anak 

kecil hingga manusia dewasa. Kurangnya pengawasan pemerintah dan lemah sistem 

penegakan hukum terhadap pengedaran narkoba, membuat pengedar narkoba 

semakin mudah dalam melakukan transaksinya yang semakin meluas. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Melihat dari latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka 

permasalahan yang akan diteliti didalam penelitian ini adalah “Bagaimana 

Kebijakan Indonesia Dalam Memberantas Penyebaran Obat–Obatan Terlarang 

di Kawasan Asia Tenggara ?” 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mencoba menjelaskan upaya yang dilakukan 

Indonesia untuk membantu ASEAN dalam pemberantasan obat-obatan terlarang 
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karena banyak di beberapa negara ASEAN menjadi tempat diproduksinya obat-obat 

terlarang serta menjadi jalur utama untuk menyebarkan obat-obatan terlarang ini. Hal 

ini terjadi karena kondisi politik dan ekonomi yang belum stabil di negara-negara 

Asia Tenggara sangat menguntungkan bagi para sindikat obat-obatan terlarang untuk 

meningkatkan peredaran dan perdagangan narkotika di kawasan ini, masyarakatnya 

yang cenderung akan melakukan apa saja untuk mendapatkan uang dengan cepat. Hal 

tersebutlah yang dimanfaatkan oleh pengedar untuk menjalankan bisnisnya di negara 

ASEAN. 

1.3.2 Manfaat Penelitian  

1.3.2.1Manfaat Praktis 

Harapan dari penulis, penjelasan dalam proposal ini dapat memberikan 

pemahaman tentang upaya yang dilakukan Indonesia untuk membantu ASEAN 

dalam pemberantasan obat-obatan terlarang. Penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan pengetahuan bagaimana negara ASEAN menjadi sebuah tempat bisnis 

yang sangat menguntungkan bagi para pengedar obat-obatan terlarang. Hal ini harus 

segera ditindak lanjuti dengan cara meningkatkan keamanan di kawasan ASEAN 

hingga tidak ada lagi jalan bagi para pengedar obat-obatan terlarang untuk masuk.  

1.3.2.2Manfaat Akademis 

Untuk perkembangan studi hubungan internasional selanjutnya, akan ditinjau 

lebih lanjut mengenai kebijakan yang dilakukan Indonesia dalam membantu ASEAN 
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untuk pemberantasan obat-obatan terlarang ini kemudian, setelah membaca proposal 

ini penulis berharap penelitian dalam kajian ini tidak hanya berhenti sampai disini 

saja diharapkan ada penelitian baru tentang suatu fenomena yang behubungan dengan 

tema dalam penelitian ini.   

1.4  Penelitian Terdahulu  

  Penilitian terdahulu yang pertama, tulisan ini membahas mengenai Upaya 

ASOD (ASEAN Senior Official on Drugs Matters)  dalam menanggulangi drugs 

trafficking di Myanmar 2009-2011 ditulis oleh Lucy Anggria Putri dan Ahmad 

Jamaan. Dari tulisan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa semua upaya yang 

dilakukan ASOD, dengan melihat upaya ASOD dalam menanggulangi drugs 

trafficking di Myanmar 2009-2011 tidak efektif, ASOD tidak melakukan upaya 

nyata, dan tidak terjun langsung ke lapangan, dalam hal ini ke Myanmar. ASOD 

hanya melakukan pertemuan serta mengupayakan, dan meyelaraskan pandangan 

negara-negara anggota, yang kemudian untuk diimplementasikan kenegaranya 

masing- masing. Kemudian dilihat juga dari variabel struktural dan variabel 

kontekstual, yang juga menjelaskan efetivitas organisasi, ASOD dilihat dari beberapa 

ukuran variabel struktural seperti struktur keorganisasian, kompetensi formal, 

ketersediaan sumber daya, dan keterlibatan pemangku kepentingan cenderung tidak 

efektif. Struktur organisasi yang hanya melakukan pertemuan tidak mengikat negara 

anggotanya, tugas dan perannya pun tidak mewajibkan serta kurangnya komitmen 

negara-negara anggota, dan minimnya dana.  Serta mengatasi masalah Narkoba hanya 
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berisikan himbauan, upaya, dan saran, sehingga tidak terlihat mengikat. 

Perbedaannya adalah peneliti ini hanya melihat upaya dari ASOD saja sehingga 

hanya dapat melihat keefektifan dari ASOD saja. Sedangkan penelitian ini meliat 

bagaimana kebijakan Indonesia untuk memberantas permasalahan narkoba diwilayah 

ASEAN dengan berbagai cara.6 

  Penelitian kedua ditulis oleh Riduwan Effendi Siregar Tulisan ini 

membahas Upaya Thailand Dalam Penanggulangan Drugs Trafficking Menuju 

Drug Free Asean 2015. Dari uraian penelitian yang dilakukan Riduwan Effendi 

Siregar dapat ditarik kesimpulan bahwa Thailand merupakan negara di kawasan Asia 

khususnya Asia Tenggara yang merupakan pintu gerbang penyebaran narkoba. 

Thailand menjadi negara epidemik penggunaan narkoba tertinggi di Asia sekaligus 

yang memperdagangkan secara domestik maupun internasional.Upaya-upaya untuk 

menanggulangi permasalahan narkoba telah banyak dilakukan oleh pemerintah. 

Namun, kerentanan Thailand yang sudah menjadi pengguna dan pengedar narkoba 

yang besar menjadikan upaya yang dilakukan oleh pemerintah kurang berjalan 

dengan lancar, perbedaannya ialah diliat dari upaya yang dilakukan pemerintah 

                                                           
6Lucy Anggria Putri & Ahmad Jamaan, Upaya ASOD (ASEAN SENIOR OFFICIAL ON DRUGS 

MATTERS) Dalam Menanggulangi  Drugs TRAFFICKING di Myanmar 2009-2011, 2012 dalam 

.http://repository.unri.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/5172/JURNAL%20LUCY%20ANGG

RIA%20PUTRI%20okk.pdf?sequence=1 diakses pada tanggal 26 mei 2014 

 

http://repository.unri.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/5172/JURNAL%20LUCY%20ANGGRIA%20PUTRI%20okk.pdf?sequence=1
http://repository.unri.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/5172/JURNAL%20LUCY%20ANGGRIA%20PUTRI%20okk.pdf?sequence=1
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Thailand belum berjalan dengan baik berbeda dengan penelitian ini Indonesia 

memiliki lembaga seperti BNN yang dapat menekan angka pengguna narkoba  7 

Peneliti ketiga adalah Elvira Febrian Palimbongan tulisannya ini 

membahas tentang Upaya Asean Dalam Menanggulangi Perdagangan dan 

Peredaran Narkotika Ilegal di Kawasan Asia Tenggara. Hasilnya dari penelitian 

ini Kejahatan transnasional di Asia Tenggara merupakan masalah yang penting dan 

perlu untuk dibahas dalam konteks ASEAN dan keamanan regional.Kejahatan 

transnasional menimbulkan ancaman bagi negara, perekonomian negara dan 

masyarakat sipil. Aktor non negara dapat menggunakan kejahatan transnasional untuk 

mempromosikan tujuan politik mereka, kelompok ini mendapat kekuatan dari 

kemampuan mereka untuk menjalin hubungan lintas batas-batas negara. Organisasi 

kejahatan transnasional mengambil keuntungan dari pejabat dan politikus yang korup 

serta lemahnya lembaga penegak hukum untuk memperluas pengaruhnya 

eksistensinya. Perdagangan narkoba selalu terkait dengan pencucian uang yang 

merupakan salah satu kejahatan transnasional yang paling berbahaya.perbedaannya 

dengan penelitian ini ialah Elvira Febrian Palimbongan hanya menggunakan 

kejahatan Transnasional  untuk menangani permasalahan obat-obat terlarang 

                                                           
7Riduwan Effendi Siregar ,Upaya Thailand Dalam Penanggulangan Drugs Trafficking Menuju Drug 

Free Asean 2015, Jurnal Transnasional, Vol. 5, No. 1, Juli 2013 Jurusan Ilmu Hubungan Internasional 

,Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, dalam 

http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=upaya+ASEAN+dalam+memberantas+drug+trafficking&s

ource=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCYQFjAA&url=http://ejournal.unri.ac.id/index.php/JTS

/article/download/1802/1773&ei=y_KGU-

aEMIHe8AXguILwAQ&usg=AFQjCNF6qBdquPHQBF_7nScvT9EBMT6cag&bvm=bv.67720277,d.

dGc diakses tanggal 27 Mei 2014 

http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=upaya+ASEAN+dalam+memberantas+drug+trafficking&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCYQFjAA&url=http://ejournal.unri.ac.id/index.php/JTS/article/download/1802/1773&ei=y_KGU-aEMIHe8AXguILwAQ&usg=AFQjCNF6qBdquPHQBF_7nScvT9EBMT6cag&bvm=bv.67720277,d.dGc
http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=upaya+ASEAN+dalam+memberantas+drug+trafficking&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCYQFjAA&url=http://ejournal.unri.ac.id/index.php/JTS/article/download/1802/1773&ei=y_KGU-aEMIHe8AXguILwAQ&usg=AFQjCNF6qBdquPHQBF_7nScvT9EBMT6cag&bvm=bv.67720277,d.dGc
http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=upaya+ASEAN+dalam+memberantas+drug+trafficking&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCYQFjAA&url=http://ejournal.unri.ac.id/index.php/JTS/article/download/1802/1773&ei=y_KGU-aEMIHe8AXguILwAQ&usg=AFQjCNF6qBdquPHQBF_7nScvT9EBMT6cag&bvm=bv.67720277,d.dGc
http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=upaya+ASEAN+dalam+memberantas+drug+trafficking&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCYQFjAA&url=http://ejournal.unri.ac.id/index.php/JTS/article/download/1802/1773&ei=y_KGU-aEMIHe8AXguILwAQ&usg=AFQjCNF6qBdquPHQBF_7nScvT9EBMT6cag&bvm=bv.67720277,d.dGc
http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=upaya+ASEAN+dalam+memberantas+drug+trafficking&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCYQFjAA&url=http://ejournal.unri.ac.id/index.php/JTS/article/download/1802/1773&ei=y_KGU-aEMIHe8AXguILwAQ&usg=AFQjCNF6qBdquPHQBF_7nScvT9EBMT6cag&bvm=bv.67720277,d.dGc


8 

 

dikawasan ASEAN, dalam penelitian ini akan menggunakan beberapa konsep untuk 

menangani permasalahan narkotika dikawasan ASEAN.8 

Peneliti terakhir yaitu Andi Prima Tulisannya ini membahas tentang 

Peran ASOD Dalam Menanggulangi Drugs Traffiking di Asia Tenggara 2003-

2009. Andi Prima menggunakan teori sekuritisasi untuk melihat isu kejahatan 

narkotika menjadi ancaman yang sangat penting dikawasan ASEAN kemudian 

menggunakan teori rezim internasional untuk melakukan kerja sama internasional 

karena ASOD terdiri dari beberapa negara ASEAN terakhir menggunakan teori kerja 

sama regional untuk menanggulangi permasalahan lalu lintas perdagangan narkoba 

dengan menggunakan dengan menggunakan tindakan hukum perbedaannya ialah 

penelitian Andi Prima menggunakan ASOD sebagai peran utama untuk 

menanggulangi masalah narkoba dan dalam penelitian ini menggunakan Indonesia 

untuk memberantas penyebaran narkotika dikawasan ASEAN. 9 

 

 

 

                                                           
8ELVIRA FEBRIAN PALIMBONGAN,Upaya Asean Dalam Menanggulangi Perdagangan dan 

Peredaran Narkotika Ilegal di Kawasan Asia Tenggara, 2013, S1 Ilmu Hubungan Internasional, 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, dalam http://ejournal.hi.fisip-

unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/09/ejournal%20file%20(09-04-13-03-31-17).pdf diakses 

tanggal 28 Mei 2014 
9ANDI PRIMA,ASOD Dalam Menanggulangi Drugs Traffiking di Asia Tenggara 2003 -2009, 2010 

dalam, http://www.library.upnvj.ac.id/pdf/2s1hi/206613033/sk206613033.pdf diakses tanggal 28Mei 

2014 

http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/09/ejournal%20file%20(09-04-13-03-31-17).pdf
http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/09/ejournal%20file%20(09-04-13-03-31-17).pdf
http://www.library.upnvj.ac.id/pdf/2s1hi/206613033/sk206613033.pdf
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Tabel Penelitian 1.4.1 

NO JUDUL DAN NAMA 

PENELITI  

JENIS 

PENELITIAN 

DAN ALAT 

ANALISA 

              HASIL  

1 Skripsi : Upaya ASOD (ASEAN 

SENIOR OFFICIAL ON DRUGS 

MATTERS) dalam 

menanggulangi drugs trafficking 

di nyanmar 2009 -2011 Oleh : 

Lucy Anggria Putri & Ahmad 

Jamaan 

Eksplanasi 

 

Teori efektifitas 

organisasi 

internasional. 

(output) 

(outcome) 

(impact) 

 

Output : Dalam hal ini efektif 

upaya ASOD di Myanmar tidak 

efektif, ASOD hanya 

memfasilitasi bagi negara- negara  

anggotanya, dan melakukan 

kerjasama internasional namun 

tidak melakukan tindakan nyata 

secara langsung.  
Outcome : perubahan perilaku 

aktor sosial seperti pemerintah, 

non pemerintah, Masyarakat dan 

lainlainya.  

Impact : adanya perubahan 

terhadap target politik, seperti 

perubahan terukur di lingkungan 

alam 

2 Skripsi : Upaya Thailand Dalam 

PenanggulanganDrugs Trafficking 

Menuju Drug Free Asean 2015 

Oleh: Riduwan Effendi Siregar 

 

Deskriptif Perang terhadap narkoba 

berdampak negatif dan 

menimbulkan terjadinya bencana 

di segi pembangunan maupun 

keamanan di negara-negara yang 

rentan terhadap konflik. Thaksin 

menargetkan rencana ini akan 

terlaksana dalam waktu tiga 

bulan. Cara yang dipilih adalah 

dengan penegakan hukum dengan 

melibatkan polisi dan lembaga 

penegak hukum lainnya. War on 

Drugs menyerukan untuk 

melakukan penindasan bagi para 

pedagang narkoba dengan segala 

cara, dimulai dengan cara lembut 

hinga melakukan kekerasan.  
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3 Skripsi : Upaya Asean Dalam 

Menanggulangi Perdagangan dan 

Peredaran Narkotika Asia 

Tenggara  

Oleh : ELVIRA FEBRIAN 

PALIMBONGAN 

 

 

Ekplanasi 

Teori Sekuritisasi 

 

 

Teori Transnational 

Organized Crime 

 

 

 

 

 

 

Teori Kerjasama 

regional 

- Karena negara-negara takut akan 

ancaman isu perdagangan 

narkotika ASEAN menjadi pilar 

utama untuk menanggulangi 

pemberantasan pengedaran obat-

obat terlarang  

-Kejahatan transnasional 

merupakan ancaman terhadap 

Negara dan masyarakat yang 

dapat mengikis human security. 

Perdagangan narkotika ilegal 

merupakan salah satu bentuk dari 

kejahatan transnasional, yang 

menyebabkan terjadinya 

permasalahan yang besifat 

multifaceted 

-Kawasan di Asia Tenggara telah 

mengalami transformasi dari 

aktor-aktor Negara yang berdiri 

sendiri menjadi Negara-negara 

yang saling bergantung baik 

dalam kerjasama ekonomi, 

politik, kebudayaan maupun 

keamanan. 
4 Skripsi : ( PERAN ASOD 

(ASEAN SENIOR OFFICIALS 

ON DRUGS MATTERS) 

DALAM MENANGGULANGI 

DRUGS TRAFFICKING DI 

ASIA TENGGARA 2003 - 2009 ) 

Oleh : ANDI PRIMA  

 

Eksplanasi 

Teori Sekuritisasi 

 

 

Teori  Rezim 

internasional 

 

 

Teori Kerja sama 

Regional 

-Bahwa negara-negara merasa 

terganggu dengan adanya 

produksi dan distribusi drugs 

sehingga melalui forum ASEAN 

mereka bekerja sama untuk 

menanggulangi masalah drug 

trafficking 

-ASOD merupakan sebuah rejim 

yang dibentuk khusus untuk 

menanggulangi permasalahan 

drugs trafficking 
-Hasil peneliti meliat dengan 

bekerja sama antar negara akan 

lebih mudah untuk mengatasi 

masalah penanggulangan 

perdagangan dan penyalahgunaan 

narkoba . 
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5 Kebijakan Indonesia Dalam 

Pemberantasan Pengedaran Obat 

– Obatan  Terlarang di Kawasan 

ASEAN 

 

Deskriptif 

Kejahatan 

Transnasional 

 

 

 

 

 

 

 

Sekuritisasi 

 

 

 

 

 

 

Kebijakan Luar Negeri  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisasi 

Internasional  

 

 

 

 

 

 

Kejahatan transnasioanl adalah 

kejahatan yang melibatkan lebih 

dari satu negara yang berdampak 

merugikan pada negara lain. 

Kejahatan transnasional harus 

segera di tangani karena 

berpotensi mengancam stabilitas 

suatu negara berkembang seperti 

Indonesia. Semakin berkembang 

tingkat kejahatan transnasional 

ini, membuat negara Indonesia 

akan meningkatkan peran dan 

partisipasinya dalam berbagai 

forum internasional terkait 

dengan penanggulangan kejahatan 

lintas batas. 

Permasalahan penyelundupan 

obat-obatan terlarang merupakan 

ancaman keamanan yang bukan 

hanya satu negara tetapi juga 

negara lain. karena sifatnya yang 

sudah merupakan kejahatan lintas 

batas negara perlu adanya 

kerjasama antar negara-negara 

ASEAN dan kerjasama antara 

aktor non-negara. 

Kebijakan luar negeri sebagai 

strategi Indonesia,  Indonesia 

dapat mendorong negara-negara 

lain di ASEAN dapat lebih fokus 

dan aktif dalam menanggulangi 

permasalahan pengedaran obat-

obatan terlarang di kawasan 

ASEAN seperti yang sudah 

dilakukan Indonesia diberbagai 

forum-forum  internasional 

dimana indonesia mendeklasikan 

perang terhadap obat-obatan 

terlarang yang dapat merusak 

generasi bangsa dan membuat 

BNN untuk menanggulangi 

permasalahan obat-obatan 
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terlarang, diharapkan hal ini juga 

diikuti juga dengan negara lain di 

kawasan ASEAN yang belum 

memiliki lembaga-lembaga untuk 

mengatasi permasalahan ini. 

Indonesia menggunakan ASEAN 

sebagai Organisasi Internasional 

yang menghubungkan Indonesia 

dengan negara-negara ASEAN 

lainnya untuk mengangkat 

permasalahan pengedaran obat- 

obatan terlarang dengan membuat 

kebijakan agar negara-negara lain 

di ASEAN lebih serius dalam 

menangani permasalahan ini 

untuk  kepentingan bersama. 

Organisasi Internasional berperan 

sebagai instrumen atau tempat 

yang menaungi masalah yang 

terjadi di ASEAN dan juga 

membuat keputusan untuk 

memecahkan atau menyelesaikan 

permasalahan tersebut. 

 

1.5 Kerangka Teori dan Konsep  

a. Kejahatan Transnasional  

 Kejahatan transnasioanl adalah kejahatan yang melibatkan lebih dari satu 

negara. Kejahatan transnasional merupakan fenomena sosial yang melibatkan orang, 

tempat dan kelompok yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial dan ekonomi. 

Munculnya kejahatan transnasional juga dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan 

informasi yang menjadi bagian dari masyarakat modern yang menjadi sumber adanya 
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kejahatan baru. Kejahatan transnasional tidak hanya bersifat lintas batas negara, tetapi 

kejahatan yang dilakukan di suatu negara, yang berdampak merugikan negara lain.10 

 Semakin berkembangnya kejahatan transnasional ini, negara Indonesia akan 

meningkatkan peran dan partisipasinya dalam berbagai forum internasional terkait 

dengan penanggulangan kejahatan lintas batas. Kejahatan transnasional harus segera 

di tangani karena akan berdampak pada penurunan keamanan, berpotensi mengancam 

stabilitas negara dan keterntraman masyarakat. Dengan perkembangan teknologi 

kejahatan lintas batas negara yang terorganisasi dapat mencapai tahap yang 

menghawatirkan bagi negara-negara Asia Tenggara. Faktor kondisi ekonomi di 

beberapa Asia Tenggara yang masih banyak pada garis kemiskinan, membuat 

kejahatan transnasional seperti pengedaran obat-obatan terlarang menjadi jalan pintas 

yang dilakuan oleh beberapa masyarakat dalam memperoleh keuntungan materil.  

Dengan melihat hal ini kejahatan transnasional merupakan ancaman yang sangat 

besar bagi negara berkembang seperti Indonesia karena dampaknya dapat merugikan 

bagi perkembangan dan kemajuan negara.  

 

 

 

                                                           
10Devi Anggraini,2016, Kebijakan ASEAN dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika dan 

Obat-Obatan Berbahaya di Asia Tenggara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 

Airlangga, www.journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jahia4c94d642efull.pdf  

http://www.journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jahia4c94d642efull.pdf
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b. Sekuritisasi 

 Menurut Barry Buzan (1998), masalah keamanan dibagi menjadi 4 sektor 

penting yaitu sektor politik, militer, ekonomi, sosial.11 Berkaitan dengan keempat 

sektor tersebut, masalah peredaran obat-obatan terlarang sebagai bagian dari 

kejahatan transnasional yang dilihat sebagai isu keamanan. Bagi negara berkembang 

seperti Indonesia isu keamanan nasional menjadi masalah yang sangat kompleks, 

karena berkaitan dengan pertahanan negara yang merunjuk pada kemampuan untuk 

mengatasi berbagai sektor ekonomi, sosial dan politik.  

Sekuritisasi pada dasarnya meliputi masalah-masalah keamanan yang 

diangkat menjadi agenda politik pada setiap pertemuan negara. Pengedaran obat–

obatan terlarang merupakan ancaman keamanan yang sangat besar bagi negara-

negara Asia Tenggara, sehingga perlu adanya kerjasama antar negara anggota 

ASEAN untuk mencapai suatu keamanan negara. Dalam penanganan isu 

perdagangan narkotika dan obat-obatan terlarang di kawasan Asia Tenggara, 

khususnya Indonesia, diperlukan proses sekuritisasi yang tidak hanya pada tingkat 

nasional saja, tetapi juga pada tingkat regional. Indonesia merupakan negara anggota 

ASEAN sehingga dengan adanya proses sekuritisasi yang terjadi pada tingkat 

nasional secara otomatis dapat memperkuat proses sekuritisasi yang ada pada tingkat 

regional untuk meminimalisasi jumlah peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang 

                                                           
11Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani,2006, Pengantar Ilmu Hubungan 

Internasional,Bandung: PT Remaja Rosadakarya hal 122 
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di kawasan Asia Tenggara, kerjasama di tingkat regional juga bertujuan untuk 

mewujudkan Drug-Free ASEAN 2015.12 

c. Kebijakan Luar Negeri  

 Kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibuat 

oleh para pembuat keputusan negara dalam menghadapi negara lain yang dilakukan 

untuk mencapai tujuan nasional. Menurut Rosenau, pengertian kebijakan luar negeri 

yaitu upaya suatu negara melalui keseluruhan sikap dan aktivitasnya untuk mengatasi 

dan memperoleh keuntungan dari lingkungan eksternalnya.13 Langkah pertama dalam 

proses pembuatan kebijakan luar negeri yaitu:  

• Menjabarkan pertimbangan kepentingan nasional ke dalam bentuk tujuan 

dan sasaran yang spesifik. 

• Menetapkan faktor situasional di lingkungan domestik dan internasional 

yang berkaitan dengan tujuan kebijakan luar negeri.  

• Menganalisis kapabilitas nasional untuk menjangkau hasil yang dikehendaki. 

• Mengembangkan perencanaan atau strategi untuk memakai kapabilitas 

nasional dalam menanggulangi variabel tertentu sehingga mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan. 

• Melaksanakan tindakan yang diperlukan. 

                                                           
12Devi Anggraini, Kebijakan ASEAN dalam menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-

Obatan Berbahaya di Asia Tenggara, 2016, fakultas ilmu sosial dan politik, Universitas Airlangga, 

diakses pada http://www.journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jahia4c94d642efull.pdf  
13Ibid hal 49 

http://www.journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jahia4c94d642efull.pdf
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• Secara periodik meninjau dan melakukan evaluasi perkembangan yang telah 

berlangsung dalam menjangkau tujuan atau hasil yang dikehendaki. 

Menurut Holsti, lingkup kebijakan luar negeri meliputi semua tindakan serta 

aktivitas negara terhadap lingkungan eksternalnya dalam upaya memperoleh 

keuntungan dari lingkungan tersebut,  serta berbagai kondisi internal yang menopang 

formulasi tindakan tersebut14 Kebijakan luar negeri sebagai strategi Indonesia, 

Indonesia dapat mendorong negara-negara lain di ASEAN untuk lebih fokus dan aktif 

dalam menanggulangi permasalahan pengedaran obat-obatan terlarang di kawasan 

ASEAN dan juga bertindak tegas terhadap para pelaku kejahatannya. Indonesia telah 

berpartisipasi dalam berbagai forum-forum internasional dengan mengambil sikap 

tegas pada sistem hukum bagi peredaran obat-obatan terlarang dengan membuat 

lembaga BNN untuk menanggulangi permasalahan obat-obatan terlarang. Diharapkan 

hal ini juga diikuti oleh negara lain di kawasan ASEAN yang belum memiliki 

lembaga-lembaga hukum dalam mengatasi permasalahan pengedaran narkotika dan 

obat-obatan terlarang 

d. Organisasi Internasional  

 Organisasi Internasional didirikan dengan tujuan untuk mempertahankan 

peraturan peraturan agar dapat berjalan tertib dalam rangka mencapai tujuan bersama 

dan sebagai tempat hubungan antara bangsa dan negara, agar kepentingan masing–

masing negara dapat terjamin. Organisasi internasional didefinisikan sebagai suatu 

                                                           
14Ibid hal 50 
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struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk atas suatu kesepakatan antara 

anggota–anggota dari dua atau lebih negara yang berdaulat dengan tujuan untuk 

mengejar kepentingan bersama para anggotanya.15 Dengan menggunakan Organisasi 

Internasional diharapkan dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi suatu 

negara, bahkan saat ini Organisasi Internasional dinilai dapat mempengaruhi tingkah 

laku negara secara tidak langsung. Dengan hadirnya Organisasi Internasional 

diharapkan dapat membantu menangani permasalahan yang timbul melalui 

kerjasama. Peranan Organisasi Internasional dapat dibagi ke dalam tiga kategori, 

yaitu :  

1. Sebagai instrumen. Organisasi Internasional digunakan oleh negara-

negara anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan tujuan 

politik luar negerinya. 

2. Sebagai arena. Organisasi Internasional merupakan tempat bertemu bagi 

anggota-anggotanya untuk membicarakan dan membahas masalah- 

masalah yang dihadapi. Tidak jarang Organisasi Internasional digunakan 

oleh beberapa negara untuk mengangkat masalah dalam negerinya, 

ataupun masalah dalam negeri negara lain dengan tujuan untuk 

mendapat perhatian internasional. 

                                                           
15Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani ,2006, Pengantar Ilmu Hubungan 

Internasional ,Bandung: PT Remaja Rosdakarya hal 92 
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3. Sebagai aktor independen. Organisasi Internasional dapat membuat 

keputusan-keputusan sendiri tanpa di pengaruhi oelh kekuasaan atau 

paksaan dari luar organisasi. 16 

Negara Indonesia menggunakan ASEAN sebagai tempat atau wadah 

Organisasi Internasional dalam menghubungkan Indonesia dengan negara-negara 

ASEAN lainnya untuk mengangkat permasalahan pengedaran obat–obatan terlarang 

yang sudah menjadi permasalahan internasional. Dengan adanya ASEAN diharapkan 

dapat membuat negara–negara ASEAN lainnya untuk lebih serius dalam menanggani 

masalah peredaran narkotika dan obatr-obatan terlarang. Karena permasalahan ini 

bukan hanya permasalahan yang dapat diatasi oleh satu negara saja tetapi beberapa 

negara dalam satu kawasan yang berhubungan, disinilah Organisasi Internasional 

berperan sebagai arena maupun instrumen, maupun wadah yang menaungi masalah 

yang terjadi di ASEAN dan juga membuat keputusan untuk memecahkan atau 

menyelesaikan permasalahan tersebut. 

1.6 Metedologi Penelitian  

1.6.1  Variabel dan Level Analisis  

Level analisis dalam penelitian ini yaituanalisis korelasionis, apabila unit 

eksplanasinya memiliki tingkatan yang sama dengan unit analisisnya. Kebijakan 

Indonesia dalam membantu pemberantasan pengedaran obat–obatan terlarang di 

                                                           
16DR.Anak Agung Banyu Perwita dan DR. Yanyan Mochamad Yani , Pengantar Ilmu Hubungan 

Internasional hal 95 
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kawasan ASEAN. Unit eksplanasi dan unit analisanya sama masuk dalam negara-

bangsa. Dimana disini indonesia mendorong agar ASEAN lebih aktif lagi dalam 

melakukan pemberantasan obat-obatan terlarang ini. Beberapa negara di ASEAN 

menjadi tempat dimana diproduksinya obat-obatan terlarang ini dan para pengedar 

obat-obatan terlarang memiliki jalur khusus untuk mengedarkan obat-obatan 

terlarang ini keseluruh penjuru dunia. Hal ini sangat mengawatirkan karena apabila 

hal ini terus menerus terjadi ini akan berbahaya obat-obatan terlarang ini harus 

segera dimusnahkan. 

1.6.2 Jenis  Penelitian  

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif. dalam penjelasan 

metodologis dimaksud dengan deskriptif adalah upaya untuk menjawab pertanyaan 

“bagaimana” Jadi mengapa penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian deskriptif 

adalah karena dalam penelitian ini penulis akan berusaha dan mencoba menjelaskan 

bagaimana upaya-upaya indonesia dalam membantu pemberantasan pengedaran 

obat-obatan terlarang di kawasan ASEAN .  

1.6.3 Teknik Analisa Data  

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penilitian ini adalah teknik 

data secara sekunder, dimana data-data ini diperoleh dari studi pustaka meliputi, 

buku-buku yang ada kaitannya dengan judul yang diambil, data terdapat dari situs 

internet, majalah, hasil seminar serta jurnal.  
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1.6.4 Teknik Pengumpulan Data  

Data yang digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini,  dikumpulkan 

dari metode pengambilan data dan berbagai sumber buku, jurnal serta internet. 

Selanjutnya data tersebut diolah dan digunakan untuk membantu mempermudah 

dalam menyelesaikan masalah penelitian ini. 

1.6.5  Ruang lingkup Penelitian  

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Batasan Penelitian : Penelitian ini difokuskan pada kebijakan yang 

dilakukan indonesia dalam membantu pemberantasan pengedaran obat–obatan 

terlarang dengan melihat pada latar belakang dan rumusan masalah yang ada hingga 

tindak lanjut yang dilakukan oleh ASEAN mulai terlihat atau efektif.  

b.    Batasan waktu        : batasan waktu yang diangkat oleh penulis adalah 

pada tahun 2015 karena pada tahun ini Indonesia sangat ketat melakukan 

pengawasan terhadap peredaran obat–obat terlarang juga pada tahun ini akan 

diadakannya ASEAN Community 2015 dimana obat-obatan terlarang menjadi 

agenda penting yang akan dibahas dalam forum internasional tersebut.  

1.7 Hipotesa  

 Setelah mempelajari beberapa pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis 

akan menentukan hipotesa atau kesimpulan sementara yang berhubungan dengan 

rumusan masalah yang penulis tarik untuk mempermudah penelitian ini. Kebijakan 
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Indonesia untuk ikut serta dalam membantu pemberantasan obat-obatan terlarang 

dalam kawasan ASEAN ini dilakukan karena obat-obatan terlarang ini sudah sangat 

banyak beredar dikalangan masyarakat hingga obat-obatan terlarang ini menjadi 

sangat mudah untuk ditemukan. Obat-obatan ini sangatlah membahayakan bagi 

penggunanya karena dapat menimbulkan korban jiwa, sudah banyak korban jiwa 

yang meninggal akibat dari obat-obatan terlarang ini dan kebanyakan adalah generasi 

muda. 

Melihat hal itu, Indonesia mendorong ASEAN untuk benar-benar memerangi 

obat-obat terlarang karena akibat dari masih rendahnya ekonomi dan politik di 

beberapa negara ASEAN dan juga minimnya tindakan hukum yang dilakukan 

beberapa negara bagi pengedar obat-obatan terlarang, membuat para pengedar ini 

semakin banyak bermunculan, hingga di beberapa negara yang terdapat di ASEAN 

dikenal sebagai pusat produksi obat-obatan terlarang bukan hanya itu, karena bisnis 

yang sangat menguntungkan para pengedar sampai memiliki jalur-jalur khusus cara 

untuk menyebarkan obat-obatan terlarang ini ke penjuru dunia. Tentu saja hal ini 

sudah sangat mengkhwatirkan sehingga ASEAN segera melakukan tindakan-

tindakan seperti Special ASEAN Ministerial Meeting on Drug Matters yang 

bertujuan untuk ASEAN bersih dari obat-obatan terlarang dan juga ikut serta dalam 

ASOD adalah badan menangani permasalahan obat-obatan terlarang, untuk didalam 

negeri sendiri Indonesia mempunyai BNN (Badan Narkotika Nasional) untuk 

menanggulangi permasalahan obat-obatan terlarang ini. 
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1.8 Sistematika Penulisan 

Pada penelitian ini penulis menyusun dalam empat bab. Dan dibagi sebagai berikut : 

Bagian I BAB I  PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

1.2 Rumusan Masalah 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4 Penelitian Terdahulu 

1.5 Kerangka Teori/Konsep 

      1.5.1 Kejahatan Transnasional 

      1.5.2 Sekuritisasi 

      1.5.3 Kebijakan Luar Negeri 

      1.5.4 Organisasi Internasional 

1.6 Metode Penelitian 

      1.6.1 Variabel Penelitian dan Level Analisa 

      1.6.2 Jenis Penelitian 

      1.6.3 Teknik Analisa Data 

      1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian 

               A. Batasan Waktu 

               B. Batasan Materi 

1.7 Hipotesa 

1.8 Sistematika Penulisan 

Bagian II BAB II Drug Traffiking di Indonesia. 

2.1 Kejahatan Transnasional. 

     2.1.1 Kejahatan Transnasional di ASEAN. 

2.2 Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang. 

     2.2.1 Jenis Narkotika dan Obat Terlarang di 

Indonesia. 

 2.3 Ancaman Penyebaran Narkotika dan  Dampak di 

Indonesia. 

Bagian III BAB III Upaya Indonesia dalam Memberantas Obat-Obatan 

Terlarang di Kawasan ASEAN. 

3.1Penanggulangan Kejahatan Transnasional   

Narkotika di Indonesia. 
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3.1.2 Badan Narkotika Nasional (BNN)  

3.2 Kebijakan Luar Negeri Indonesia. 

   3.2.1 kerjasama internasional 

      3.2.1.1 Transnasional Crime Coordination Center                           

(TNCC)  

      3.2.1.2 ICPO-Interpol 

      3.2.1.3 NCB Interpol Indonesia  

3.3 Organisasi Internasional 

   3.3.1 PBB 

   3.3.2 ASEAN 

Bagian IV  BAB IV Penutup 

4.1 Kesimpulan 

4.2 Saran 

4.3 Daftar Pustaka 

 

 




