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BAB II 

DRUG TRAFFIKING DI INDONESIA 

 

2.1 Kejahatan Transnasional di ASEAN 

Kejahatan transnasional menurut M.Cherif Bassiouni (1986) bahwa kejahatan 

transnasional adalah suatu tindak pidana internasional yang mengandung tiga unsur 

yakni unsur internasional, unsur transnasional, dan unsur kebutuhan.
17

 Unsur 

internasional meliputi unsur ancaman secara langsung terhadap perdamaian dunia dan 

ancaman secara tidak langsung terhadap keamanan dunia. Unsur transnasional 

merupakan tindakan yang memiliki dampak terhadap lebih dari satu negara, tindakan 

yang melibatkan atau memberikan dampak terhadap warga negara dari lebih satu 

negara. Sedangkan pada unsur kebutuhan merupakan kerjasama yang dilakukan 

antara negara-negara untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan.  

Kejahatan transnasional merupakan tindak pidana atau kejahatan lintas batas 

dan diperkenalkan pertama kali secara internasional pada era 1990-an saat pertemuan 

bangsa-bangsa yang membahas pencegahan kejahatan.
18

 Pengedaran narkotika dan 

obat-obatan terlarang termasuk pada kejahatan transnasional. Kejahatan transnasional 

merupakan kejahatan yang terencana, teroganisir dan memerlukan persiapan matang. 

Pelaku kejahatan transnasional tidak hanya negara tetapi individu dan sebuah 

                                                           
17
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kelompok juga ikut memperngaruhi. Dalam Laporan Akhir Kompendium Hukum 

tentang Kerjasama Internasional di Bidang Penegakan Hukum, mengatakan bahwa 

kejahatan lintas batas adalah perilaku yang membahayakan kepentingan yang 

dilindungi oleh hukum di lebih dari satu yurisdiksi nasional dan yang dikriminalisasi 

dalam setidaknya satu dari negara yang bersangkutan.
19

 

Pengaruh globalisasi dan kemajuan teknologi menyebabkan terjadinya 

peningkatan yang cukup besar pada kejahatan transnasional. Globalisasi telah 

meningkatkan peluang kejahatan nasional hingga internasional. Kontrol atas 

kejahatan transnasional berbasis negara, sementara aktor-aktor non negara seperti 

penjahat dan teroris beroperasi secara transnasional, dengan memanfaatkan 

lemahnya sistem hukum suatu negara untuk memperluas operasi mereka.
20

 The 

Golden Triangle atau segitiga emas adalah sebuah kawasan yang terletak di Asia 

Tenggara, yang menjadi kawasan produksinya narkotika, heroin, dan amphetamine, 

dari kawasan inilah obat-obatan terlarang disebarkan keseluruh penjuru dunia. Hal 

ini tentu menjadi sebuah bisnis yang sangat menguntungkan dan membuat para 

pelaku kejahatan sangat sulit untuk ditaklukkan karena para pelaku pengedar obat-

obatan terlarang ini memiliki jalur khusus untuk menyebarkan obat-obatan terlarang 

tersebut, misalnya dari Myanmar obat-obatan yang diselundupkan ke Thailand, jalur 
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lainnya melalui Yunan, Guangdong, Hongkong, dan Philipina dari sinilah kemudian 

obat-obatan tersebut disebarkan keseluruh dunia termasuk ke Asia.
21

 

The Golden Triangle, yang menghubungkan Thailand  Utara,  Myanmar  

Timur,  dan  Laos  Barat,  merupakan  salah satu negara produsen narkotika terbesar 

di dunia. Pelaku kejahatan perdagangan narkotika di kawasan Golden Triangle, 

melakukan peredaran untuk memenuhi peningkatan permintaan pada synthetic 

drugs.
22

 Sejak awal  1990an,  pelaku meningkatkan perdagangan heroin dengan  

membuat ATS (Amphetamine-type stimulants). Myanmar menjadi  produsen  ATS 

terbesar  di Asia  dan  masih  menjadi  penanam  opium  poppies  terbesar  kedua di 

dunia. Myanmar saat ini merupakan negara penghasil methamphetamine di 

kawasan, obat-obatan tersebut diedarkan ke seluruh negara, khususnya di kawasan 

Asia Tenggara.
23

 Penyalahgunaan narkotika merupakan kejahatan transnasional 

yang sangat mengancam bagi seluruh negara anggota ASEAN, karena ancaman 

peredaran narkotika semakin mengancam stabilitas keamanan regional Asia 

Tenggara, mendorong ASEAN untuk segera mengambil tindakan memerangi 

kejahatan trnasnasional. 
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2.2 Narkotika dan Obat–Obatan Terlarang 

Di Indonesia narkoba merupakan singkatan dari narkotika dan obat 

berbahaya. Selain narkoba, istilah lainya Napza yaitu merupakan singkatan dari 

Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Narkoba atau Napza, mengacu pada 

sekelompok zat yang umumnya mempunyai resiko kecanduan bagi penggunanya. 

Penggunaan obat-obatan jenis opium sudah lama dikenal di Indonesia, sebelum 

pecahnya Perang Dunia II pada zaman penjajahan Belanda. pemerintah Belanda 

memberikan izin pada tempat-tempat tertentu untuk menghisap candu dan pengadaan 

(supply) secara legal dibenarkan berdasarkan Undang-Undang (Verdovende Middelen 

Ordonantie) yang mulai diberlakukan pada tahun 1927. Pada umumnya para pemakai 

candu (opium) tersebut adalah orang-orang Cina, menggunakan candu dengan cara 

tradisional, yaitu dengan jalan menghisapnya melalui pipa panjang. Datangnya 

pemerintah Jepang di Indonesia, telah menghapuskan Undang-Undang (Verdovende 

Middelen Ordonantie) dan melarang pemakaian candu (Brisbane Ordinance).
24

  

Efek dari penggunaan narkotika yaitu : depresant yaitu mengendurkan atau 

mengurangi aktivitas kegiatan susunan syaraf pusat, sehingga dipergunakan untuk 

menenangkan syaraf seseorang untuk dapat tidur/istirahat. Stimulant yaitu 

meningkatkan keaktifan susunan syaraf pusat, sehingga merangsang dan 

meningkatkan kemampuan fisik seseorang. Halusinogen yaitu menimbulkan 

perasaan-perasaan yang tidak riil atau khayalan-khalayan yang menyenangkan. 
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Dampak ditimbulkan akibat kecanduan antara lain :
25

 

a. Rusaknya susunan syaraf pusat. 

b. Rusaknya organ tubuh, seperti hati dan ginjal. 

c. Lemahnya fisik, moral  dan daya pikir.  

d. Timbulnya kegiatan atau aktivitas dis-sosial seperti mencuri, menodong 

merampok dan sebagainya untk mendapatkan uang guna membeli narkotika 

yang jumlah dosisnya semakin tinggi. 

Dari berbagai penelitian yang dilakukan oleh para ahli, ada beberapa faktor 

yang menyebabkan timbulnya penyalahgunaan narkotika yaitu:
26

 

a. Faktor individu, terdiri dari aspek kepribadian, dan kecamasan atau depresi. 

Yang termasuk dalam aspek kepribadian antara lain kepribadian yang ingin tahu. 

Mudah kecewa, sifat tidak sabar dan rendah diri. Sedangkan yang termasuk dalam 

kecemasan atau depresi adalah karena tidak mampu menyelesaikan kehidupan 

hidup, sehingga melarikan diri dalam penggunaan narkotika dan obat-obat 

terlarang.  

b. Faktor sosial budaya, terdiri dari kondisi keluarga dan pengaruh teman. 

Kondisi keluarga di sini merupakan kondisi yang tidak harmonis seperti orang tua 

bercerai, orang tua yang sibuk dan jarang di rumah serta perekonomian keluarga 

yang serba berlebihan maupun yang serba kekurangan. Sedangkan yang termasuk 
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dalam pengaruh teman misalnya karena berteman dengan seorang yang ternyata 

pemakain narkoba dan ingin di terima dalam suatu kelompok. 

c. Faktor lingkungan. Lingkungan yang tidak baik maupun tidak mendukung 

dan menampung segala sesuatu yang menyangkut perkembangan psikologis anak 

kurangnya perhatian terhadap anak, juga bisa mengarahkan seorang anak untuk 

menjadi pengguna atau pemakai narkotika. 

Permasalahan pengedaran narkotika dan obat-obatan terlarang merupakan 

permasalahan yang sangat kompleks karena ada 3 faktor penyebab meningkatnya 

peredaran ilegal narkotika, yaitu lemahnya kapasitas interdiksi yang akan 

mengakibatkan peningkatan risiko peredaran gelap narkotika, peningkatan 

penyalahgunaan narkotika yang mengakibatkan permintaan atas narkotika meningkat, 

kurangnya kerja sama antar instasi penegak hukum baik nasional maupun 

internasional yang berakibat berkurangnya efektifitas pelaksanaan tugas 

interdiction.
27

 

2.2.1 Jenis Narkotika dan Obat Terlarang di Indonesia. 

Beberapa jenis narkotika dan obat0obatan terlarang di Indonesia antara lain:
28

 

a. Ekstasi adalah salah satu jenis amphetamine yang biasanya berbentuk 

pil/tablet dan kapsul, yang dapat memberikan rangsangan yang kuat terhadap system 

syaraf manusia.Ekstasi mendorong tubuh seseorang untuk melakukan aktivistas yang 
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melampaui batas maksimum dari kekuatan tubuhnya sendiri.  Pengguna ekstasi sering 

harus minum obat-obatan lainnya untuk menghilangkan reaksi buruk yang timbul 

pada dirinya. Hal ini menyebabkan denyut nadinya menjadi cepat, serta akan 

menimbulkan paranoia dan halusinasi. Efek lainnya dari penyalahgunaan ekstasi 

adalah diare, rasa haus yang berlebihan, hiperaktif, sakit kepala, pusing, gemetar tak 

terkontrol, denyut nadi yang sangat cepat, mual muntah, hilangnya nafsu makan. 

b. Shabu atau Methamphetamine, yang berbentuk kristal seperti gula. Shabu 

mempunyai pengaruh yang  kuat terhadap syaraf karena bekerja dengan cara 

menstimulir susunan syaraf pusat sehingga menimbulkan efek euforia, peningkatan 

suasana atau mood, percaya diri, dan bertambahnya daya konsentrasi. Cara 

mengkonsumsi shabu bisa dengan cara dihisap, dihirup, disuntikkan, atau ditelan. 

c. Opium berasal dari bunga Papaver Somniferum yang sudah ditemukan sejak 

tahun 2000 SM di Samaria. Penyebarannya meliputi India, Cina, dan wilayah-

wilayah Asia lainnya. Ada dua golongan opium dengan dampak yang berbeda yaitu 

Alkoloid Phenanthrene, contohnya morfin dan codein yang banyak digunakan 

sebagai analgesik dan penenang batuk. Jenis kedua adalah Alkoloid Isoguinoline 

seperti Papaverin (relaksanusus) dan Noscapine (penenang batuk) yang tidak 

berpengaruh terhadap sistem syaraf pusat. Jenis yang banyak disalahgunakan adalah 

jenis opium Alkoloid Phenanthrene. 

d. Nama sekelompok zat yang berasal dari tumbuhann Papaver 

Somniforum (popi) yang merupakan sumber utama dari narkotika non sintesis. 

Golongan narkotika alamiah semi sintetik atau sintetik yang mempunyai khasiat 
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farmakologi mengurangi atau mematikan rasa nyeri (analgesik). Opioda juga 

digunakan untuk opiat, Opioda alami lain, atau opiat yang disintesis dari opiat alami 

adalah Heroin (Diacethylmorphine), Kodein (3-Methoxymorphine), dan Dilaudid 

(Hydromorphine) 

e. Salah satu jenis obat-obatan sedatif-hipnotik kelas benzodiazepine yang 

memiliki kemampuan untuk mengurangi rasa cemas, mengobati kejang-kejang akibat 

epilepsy, dan ketegangan pada otot. Nitrazepam sering digunakan sebagai hipnotik 

dalam terapi jangka pendek imsonia, cemas, depresi, dan iritabilitas. Obat ini 

memiliki efek ketergantungan dengan dosis yang makin meningkat, gangguan 

kepribadian, dan pada penghentian obat yang tiba-tiba dapat menimbulkan gejala 

depresi, gelisah dan diare. 

f. Nikotin adalah jenis zat yang terdapat dalam daun tembakau dalam hal ini 

rokok. Dalam sebatang rokok mengandung nikotin 1,5-2,5 mg. Bagi perokok 

mengungkapkan bahwa dengan merokok maka konsentrasi akan meningkat dan 

kecepatan memproses informasi meningkat. Namun, dari sisi yang lain dengan 

merokok akan ditemukan efek negatif pada jantung karena dapat memicu stroke dan 

penyakit jantung koroner dan meningkatkan kemungkinan timbulnya kanker terutama 

pada paru, mulut, faring dan laring. 

g. Morfin adalah hasil olahan dari opium atau candu mentah dan merupaka 

alkaloida yang terdapat dalam opium berupa serbuk putih. Konsumsi morfin biasanya 

dilakukan dengan cara dihisap atau disuntikkan. Karena morfin tergolong dalam jenis 
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depresan, maka ia bekerja dengan cara menekan susunan syaraf pusat, menyebabkan 

turunnya aktifitas neuron, pusing, perubahan perasaan dan kesadaran diri berkurang.  

h. Metadon merupakan opioida sintetik yang mempunyai daya kerja lebih lama 

(long acting) serta lebih efektif daripada morfin. Cara pemakaian adalah dengan 

ditelan. Saat ini metadon banyak digunakan dalam pengobatan ketergantungan 

opioida. Dalam terapi, kadar darah dari seorang pasien pecandu narkoba harus selalu 

diperiksa secara berkala untuk mengetahui kadar metadon dalam darah guna 

menentukan dosis metadon secara tepat. 

i. Megadon jenis obat yang dikonsumsi untuk mengurangi ansietas, merupakan 

jenis obat depresan turunan dari benzodiazepin. Secara medis, obat-obatan depresan 

dikonsumsi untuk mengurangi anxietas, dan untuk membantu tidur. Ciri-ciri 

pengguna obat-obatan jenis ini adalah berbicara cadel, jalan sempoyongan, wajah 

kemerahan, banyak bicara yang tidak jelas. 

j. Ekstasi atau MDMA ditemukan tahun 1921 oleh perusahaan farmasi asal 

Jerman Merck, kemudian dipatenkan tahun 1914 untuk keperluan medis, dipakai oleh 

dokter ahli jiwa. Ekstasi dibuat dalam bentuk tablet dan mulai bereaksi setelah 20-60 

menit setelah dikonsumsi. Pil ini bekerja merangsang syaraf pusat otonom. Efeknya 

penggunanya akan merasa tubuhnya melayang, dan timbul perasaan merasa paling 

kuat. Ekstasi menimbulkan ketergantungan dan kerusakan otak. Overdosis ekstasi 

ditandai dengan halusinasi, panik, muntah, diare dan kejang, koma, serta kematian.  

k. Heroin merupakan jenis opioda semi sintetik berupa serbuk putih, butiran, 

cairan dan berasa pahit. Cara pemakaian heroin bisa dilakukan dengan berbagai cara 
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Dragon, dengan cara dihisap dengan bibir melalui gulungan kertas atau plastik di atas 

aluminium foil yang dipanaskan, Sniffing, dengan cara dihirup melalui lubang 

hidung, Puff, dengan cara dimasukkan ke dalam rokok tembakau, Injection atau 

suntikan. Seseorang yang mengkonsumsi heroin akan menunjukkan gejala-gejala 

seperti Tenang, Sedikit Apatis, Euforia, Berkurangnya tingkat kesadaran, Mual, 

Muntah, Bicara Cadel Pemakaian heroin dalam dosis tinggi dapat menyebabkan 

kematian. 

l. Drug atau obat terlarang biasanya mengacu kepada narkoba dalam bentuk pil 

atau kapsul dan bukan narkoba dalam bentuk tepung. Jika dikonsumsi dapat 

menimbulkan efek depresan, stimulan atau halusiogen.Obat-obatan seperti pil nipam, 

rohipnol, BK, pil koplo atau pil anjing dikonsumsi para penyalahguna narkoba kelas 

rendah karena harganya relatif murah. 

m. Secara medis codeine digunakan untuk mengurangi rasa sakit dengan cara 

injeksi dan batuk. Codein adalah alkaloida berupa serbuk putih atau dalam bentuk 

tablet. Alkaloida yang terkandung dalam opium sebesar 0.7 sampai 2.5%. Codein 

merupakan opioida alamiah yang banyak digunakan untuk keperluan medis.  

n. Alkohol adalah sebutan umum dari senyawa kimia ethanol. Alkohol 

dihasilkan melalui proses fermentasi unaerobik dari zat gula atau zat tepung oleh ragi 

(yeast). Dalam pemakaian wajar pada tubuh seseorang yang sehat, alkohol 

merupakan zat yang sangat baik untuk kesehatan tubuh yaitu bisa meningkatkan mutu 

tidur, mencegah munculnya batu empedu ginjal, mencegah diabetes, bahkan bisa 

mencegah penyakit jantung koroner serta darah tinggi.  
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o. Cafeine adalah alkaloida yang terdapat dalam buah tanaman kopi, biji 

guarana, dan daun teh (theine). Termasuk zat adiktif yang memiliki efek stimulasi. 

Zat yang terkandung dalam kopi, teh, coklat, dan cola. Nama kimia: 3,7-dihydro-

1,3,7-trimethyl-1h-purine-2, 6-dione. Kafein memiliki efek adiktif yang jika 

dijabarkan memiliki pengaruh yang sama dengan cara kerja amfetamin, kokain dan 

heroin, yaitu untuk menstimulasi otak.  

p. Kokain merupakan salah satu zat yang sangat berbahaya dan dapat 

menimbulkan efek adiktif. Karena kokain merupakan stimulan terhadap susunan 

syaraf pusat, maka setelah pemakaiannya, kokain akan membuat penggunanya 

merasakan suatu perasaan sempurna dan merasa tenang. Kokain digunakan dengan 

cara mengendus melalui lubang hidung (snorting), dimakan, menyuntik, merokok 

dengan kokain. Atau diserap melalui mukosa.  

q. DXM adalah senyawa sintetik yang terkandung di dalam berbagai jenis obat 

batuk yang bersifat antitussive. Efek DXM yang melebihi dosis yang dianjurkan 

antara lain Halusinasi dissociative, Gembira (excited) atau kebalikannya, berkeringat 

banyak, nafas jadi pendek, dan selalu merasa gelisah. 

r. Fetanly merupakan nama jalanan dari heroin. Heroin merupakan narkotik 

jenis opioid yang diproses dari getah opium yang terlebih dahulu dijadika morphine, 

sedangkan putaw adalah 100% narkotik opioid sintetik alias designer drug. Putaw 

bayak disalahgunakan karena harganya yang terjangkau. Salah satu ciri yang 

membedakan antara pemakai putaw dan heroin atau morphine adalah pada putaw 
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pemakai akan merasakan gatal-gatal terutama pada kulit bagian muka dan hidung 

sedangkan pada heroin atau morphine tidak. 

s. GHB adalah senyawa yang bersifat anesthetic dan sedatif (cenderung 

membuat si pemakai mabuk seperti mabuk alcohol). GHB juga dihasilkan secara 

alami dalam jumlah kecil dari proses pembuatan/peragian minuman beralkohol 

seperti bir dan wine. Pemakaian GHB diatas 500mg akan membuat si pemakai 

merasa senang, mabuk.  

 

2.3 Ancaman Penyebaran Narkotika dan Dampaknya di Indonesia. 

Peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang di Asia Tenggara tidak terjadi 

hanya pada negara anggota Golden Triangle saja tetapi menyebar sampai negara-

negara Asia Tenggara lainya seperti Indonesia. Jumlah pengedaran dan pemakai 

narkotika di Indonesia tercatat sangat tinggi yang menjadikan Indonesia sebagai 

sasaran peredaran gelap narkotika dan obat-obatan terlarang. Indonesia sebagai 

negara berkembang di Asia Tenggara, menjadi salah satu negara tujuan jalur 

perdagangan narkotika internasional karena luas dan letak wilayah yang strategis 

membuat negara Indonesia dijadikan tempat pengedaran narkoba.  

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang secara ilegal menurut 

laporan Badan Narkotika Nasional (BNN) dari tahun 2003-2013 penyalahgunaan 

narkoba di Indonesia semakin meningkat, pada tahun 2003 terjadi 3.929 kasus, tahun 

2004 menjadi 3.874, tahun 2005 menjadi 8.171 kasus, tahun 2006 menjadi 9.422, 
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tahun 2007 menjadi 11.380, tahun 2008 menjadi 10.006 kasus ,
29

 Tahun 2009 

menjadi 11.135, tahun 2010 menjadi 17834, tahun 2011 menjadi 19.045, tahun 2012 

menjadi 18.977, tahun 2013 21.119.
30

 Permasalahan narkotika dan obat-obatan 

terlarang di Indonesia dibagi menjadi tiga bagian yang saling berkaitan yaitu pertama 

jenis pengedaran narkotika, kedua mengenai jalur peredaran narkoba dan ketiga 

penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Pada umumnya pengedaran narkotika yang 

masuk ke Indonesia berasal dari negara Malaysia di bawah kendali jaringan sindikat 

internasional West Africa yang berada di Malaysia dan jaringan yang berada dalam 

lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Negara Malaysia merupakan pemasok utama 

masuknya narkotika dan obat-obatan terlarang ke Indonesia. sepanjang tahun 2009, 

terdapat 74 kasus penyelundupan dan sebanyak 25 kasus berasal dari Pelabuhan Laut 

Malaysia.
31

 

Sistem pengawasan peredaran gelap narkotika dan obat-obatan terlarang 

masuk melalui jalur darat, laut, udara, hingga lintas batas yang masih lemah. 

Peredaran melalui jalur darat terjadi di sekitar wilayah perbatasan antar kota atau 

pulau Indonesia yang dilakukan melalui pengiriman darat. Hal ini terjadi karena 

lemahnya sistem pengawasan dan keamanan di wilayah perbatasan. Sedangkan 
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peredaran narkotika melalui jalur laut di Indonesia yang merupakan kepulauan 

banyak memiliki lautan yang berfungsi sebagai pintu masuk ke negara Indonesia 

kurang adanya pengawalan secara optimal dari pemerintah. Peredaran narkotika 

melalui jalur udara sering terjadi penyelundupan narkotika di bandara-bandara 

penerbangan karena lolosnya dari pemeriksaan pihak bandara. Kewenangan 

penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba yang di miliki Indonesia harus 

diperketat lagi dalam pengawasan lembaga BNN yang menjadi modal utama dalam 

upaya menekan tingginya tingkat peredaran gelap narkotika dan obat-obatan terlarang 

di Indonesia.
32

 

Dampak dari pengedaran narkotika dan obat-obatan terlarang di Indonesia 

pada beberapa sektor yaitu politik, ekonomi dan kesehatan yaitu  

a) Dampak politik  

 Beberapa dampak yang diakibatkan oleh pengedaran narkoba salah 

satunya dampak politik yaitu ancaman dalam bidang politik dapat terjadi karena 

adanya kelemahan hukum internal negara Indonesia sebagai negara berkembang, hal 

ini disebabkan sistem politik, ekonomi, dan sosial negara Indonesia sangat lemah. 

Lemahnya sistem politik suatu negara dipengaruhi oleh besarnya kekuatan sistem 

hukum dan otoritas sistem lembaga negara Indonesia dalam menanggani pengedaran 
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narkotika dan obat-obatan terlarang.
33

 Hal ini juga berpengaruh pada sistem 

keamanan dan pengawasan negara Indonesia yang lemah, membuat pengedaran 

narkotika dan obat-obatan terlarang semakin tinggi. 

b) Dampak ekonomi  

 Pengedaran narkotika dan obat-obatan terlarang juga berpengaruh pada 

dampak ekonomi yaitu adanya krisis ekonomi dengan meningkatnya jumlah angka 

pengangguran, hal ini membuat adanya kesempatan kepada para pengedar untuk 

memberikan penawaran kerja sebagai pengedar narkoba untuk para pengangguran 

dengan keuntungan besar yang diperoleh. Rusaknya generasi muda negara Indonesia 

yang diakibatkan oleh pengedaran narkotika dan obat-obatan terlarang yang sangat 

luas membuat negara kehilangan penerus bangsa yang akan berdampak juga pada 

sektor sumber daya manusia yang tidak berjalan produktif. Adanya dana lebih yang 

dikeluarkan oleh negara dalam mengatasi dan memberantas pengedaran narkotika. 

Selain itu, adanya pencucian uang yang dilakukan oleh pelaku pengedar narkotika di 

Indonesia yang akan berpengaruh juga dalam menentukan keseimbangan mata uang 

negara yang secara langsung akan berdampak pada pertumbuhan dan kemajuan 

ekonomi negara Indonesia
34
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c) Dampak kesehatan  

 Selain dampak politik, ekonomi adanya pengedaran narkoba juga 

berdampak pada kesehatan yaitu dalam penyalahgunaan narkoba sudah pasti akan 

merusak dan menghancurkan kesehatan manusia baik secara jasmani, mental, 

emosional, dan kejiwaan seseorang. Peyalahgunaan narkoba dapat merusak susunan 

saraf pusat otak dan organ serta dapat merusak sistem reproduksi. Penyalahgunaan 

narkoba juga dapat menimbulkan penyakit AIDS melalui pemakaian bersama jarum 

suntik dan memiliki resiko empat kali lebih besar terinfeksi HIV dibandingkan pelaku 

seks bebas.
35
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