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BAB III 

Upaya Indonesia dalam Memberantas Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang di 

Kawasan ASEAN 

3.1  Penanggulangan Kejahatan Transnasional Narkotika di Indonesia. 

Sejak tahun 1960 kejahatan transnasional telah berkembang mencakup 

masalah pengedaran dan penyalahgunaan narkoba ilegal. Penyelesaian masalah 

tersebut telah ditetapkan menjadi ancaman nasional yang perlu diberantas dan 

ditanggulangi oleh pemerintah Indonesia. Posisi negara Indonesia pada posisi silang 

Benua Asia dan Australia serta antara Samudera Hindia, hal ini membuat negara 

Indonesia rentan terhadap perdagangan ilegal narkotika dan obat-obatan terlarang. 

Jaringan peredaran narkotika ilegal di Indonesia membuat banyak kerugian bagi 

negara Indonesia secara ekonomi, sosial dan politik. 
36

 

 Indonesia punya banyak pintu masuk untuk jaringan internasional, baik yang 

legal maupun ilegal, termasuk pelabuhan-pelabuhan tikus yang tersebar di beberapa 

tempat di wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia yang luas, dan terbatasnya petugas 

keamanan yang berjaga di kawasan perbatasan, juga menjadikan wilayah perbatasan 

Indonesia mudah di masuki oleh kegiatan-kegiatan ilegal lintas batas, termasuk 

pengedaran dan penyelundupan narkoba. Penyelundupan narkoba ke Indonesia dari 
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luar negeri oleh sindikat internasiona, menunjukkan bahwa Indonesia adalah pasar 

potensial bagi pemasaran barang haram tersebut. Pengguna narkoba yang cenderung 

meningkat menjadi daya tarik bagi para sindikat internasional untuk meraup 

keuntungan yang besar dari hasil bisnis ini. Penyalahgunaan narkoba menjadi 

ancaman serius bagi keamanan masyarakat Indonesia. Sindikat narkoba internasional, 

sebagai aktor non-negara yang profesional, dengan berbagai modus, dan juga dengan 

memanfaatkan kemajuan teknologi, akan selalu berupaya memasukkan narkoba 

secara ilegal ke Indonesia, sebuah pasar narkoba yang dianggap berpotensial dan 

menguntungkan. Permasalahan narkoba di Indonesia dibagi menjadi tiga bagian yang 

saling berkaitan, bagian pertama adalah jenis narkoba, kedua mengenai jalur lalu 

lintas narkoba dan yang ketiga penyalahgunaan obat-obatan terlarang.  

Narkoba yang beredar di Indonesia tidak hanya berasal dari dalam negeri saja, 

tetapi juga berasal dari luar negeri seperti Malaysia, Singapura, maupun dari negara-

negara kawasan Golden Triangle atau Segitiga Emas yaitu perbatasan tiga negara 

antara Laos, Myanmar, dan Thailand.
37

 Peredaran narkoba yang terjadi di Indonesia 

melibatkan jaringan narkoba internasional, maka pemerintah menganggap bahwa 

upaya yang tepat untuk pemberantasan peredaran narkoba adalah dibentuknya 

kerjasama di kawasan regional ASEAN dengan negara-negara Asia Tenggara. Salah 

satu upaya penanggulangan peredaran dan penyelundupan narkotika secara nasional 

yang dilakukan oleh Indonesia yaitu dengan membentuk badan lembaga kebijakan 

nasional BNN dalam penanggulangan narkoba dan mengoordinasikan pelaksanaan 
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kebijakan nasional penanggulangan narkoba, pemutusan jaringan peredaran gelap 

narkotika, pelaksanaan kerjasama nasional, regional dan internasional. 

3.1.2 Badan Narkotika Nasional (BNN) 

Meningkatnya peredaran dan penggunaan narkotika di Indonesia pada tahun 

1971 membuat pemerintah Indonesia mengeluarkan instruksi nomor 6 tahun 1971 

kepada kepala badan koordinasi intelijen nasional untuk menanggulangi permasalah 

narkotika dan obat-obatan terlarang. Adanya Instruksi Presiden nomor 6 tahun 1971, 

kepala Badan Koordinasi Intelijen yang bertugas untuk menanggulangi bahaya 

narkotika dan obat-obatan terlarang di Indonesia.
38

 Kejahatan transnasional 

pengedaran narkotika di kawasan Asia Tenggara, khususnya Indonesia setiap tahun 

terus meningkat dari tahun ke tahun Undang–Undang nomor 9 tahun 1976 sudah 

tidak dapat lagi menyelesaikan masalah kejahatan narkotika, kemudian dibentuklah 

Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tanggal 22 Maret 2002 berdasarkan 

keputusan Presiden Republik Indonesia No.17 tahun 2002 yang merupakan lembaga 

nonstruktual yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada 

Presiden Republik Indonesia.  

BNN bertugas untuk mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait 

penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pada bidang ketersediaan, pencegahan dan 

pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, 
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prekusor dan zat adiktif lainnya.
39

 BNN mempunyai tugas dan fungsi untuk 

mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan nasional penanggulangan narkoba dan mengoordinasikan pelaksanaan 

kebijakan nasional penanggulangan narkoba, pemutusan jaringan peredaran gelap 

narkotika, pelaksanaan kerjasama nasional, regional dan internasional dan 

pembangunan dan pngembangan sistem informasi, pembinaan dan pengembangan 

terapi rehabilitasi pengguna narkoba dan obat-obatan terlarang. 

BNN dinilai tidak dapat bekerja optimal dan tidak akan mampu menghadapi 

permasalahan narkoba yang terus meningkat setiap tahunnya, dibentuklah peraturan 

Presiden Nomor 83 tahun 2007 tentang Badan Narkotika nasional, Bdan Narkotika 

Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/kota (BNK), yang memiliki 

kewenangan operasional melalui kewenangan anggota BNN terkait dalam satuan 

tugas, yang mana BNN BNP-BNK yang masing-masing bertanggung jawab kepada 

presiden, gubernur dan bupati atau walikota, dan yang masing-masing tidak 

mempunyai hubungan struktual-vertikal dengan BNN.
40

 Perkembangan masalah 

narkoba yang terus meningkat, membuat MPR RI tahun 2002 merekomendasikan 

kepada DPR RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan UU nomor 2 tahun 

1997 tentang narkotika, kemudian berubah menjadi UU Nomor 35 tahun 2009.
41

 

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh POLRI pada tahun 2010 jumlah 

kasus narkoba di Indonesia mengalami peningkatan sebanyak 17.384, pada tahun 
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2011 sebanyak 19.045 kasus, tahun 2012 sebanyak 18.977, tahun 2013 sebanyak 

21.119 kasus dan pada tahun 2014 sebanyak 22.750 kasus peredaran narkotika dan 

obat-obatan terlarang.
42

 Untuk mengatasi peredaran narkoba di Indonesia, pemerintah 

Indonesia telah mengatur melalui Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang 

narkoba. Melalui Undang-Undang tersebut, pemerintah bertujuan untuk menjamin 

ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi, mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa 

Indonesia dari penyalahgunaan narkotika, memberantas peredaran gelap narkotika, 

menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahgunaan dan 

pecandu narkotika.
43

 

 Penerapan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang narkotika, di perkuat 

pemerintah Indonesia melalui Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2011 tentang 

pelaksanaan wajib lapor pecandu narkotika. Pemerintah Indonesia juga mengeluarkan 

Instruksi Presiden No.12 Tahun 2011 tentang pelaksanaan kebijakan dan strategi 

nasional pencegahan dan pemberantasan penyelahgunaan dan peredaran gelap 

narkoba tahun 2011-2015 sebagai bentuk komitmen bersama seluruh komponen 

masyarakat, bangsa dan negara.
44

 Menurut report dari Internasional Narcotics Control 

Strategy Report (INCSR) upaya Indonesia dalam memberantas peredaran gelap 

narkoba dianggap masih belum memadai. Indikasinya adalah adanya kenaikan angka 
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penyalahgunaan narkoba di dalam negeri, serta maraknya lalu lintas perdangangan 

gelap narkoba dari dan ke Indonesia yang melibatkan negara-negara lain seperti 

Thailand, Afganistan, Nigeria, dan Singapura.
45

 

Untuk melancarkan pelaksanaan dan penyelenggaraan BNN, dibentuklah 

Pelaksanaan Harian (Lakhar) BNN yang berada dan bertanggung jawab langsung 

kepada ketua BNN. Sesuai tugas dan fungsinya BNN merupakan suatu badan yang 

khusus mengatur tentang permasalahan narkoba di Indonesia dan sebagai badan 

pemerintah Indonesia non-pemerintah terkait dalam menangani permasalahan 

narkoba. Selain itu, berdasarkan peraturan presiden Republik Indoonesia Nomor 23 

tahun 2010, BNN juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional 

mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap 

psikotropika, prekusor, dan bahan adiktif lainya kecuali untuk tembakau dan akohol 

untuk melaksanakan tersebut maka BNN memiliki tugas menurut pasal 70 UU No. 35 

Tahun 2009 yaitu:
46

 

1) Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasioal mengenai pencegahan, 

pemberantasan penyalahgunaan dan peredaraan gelap narkotika. 

2) Berkodinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam 

pencegahan,pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap 

narkotika dan prekusor narkotika  
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3) Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi 

social pecandu narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah 

maupun masyarakat 

4)  Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam 

pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekusor 

narkotika 

5) Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun 

internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika 

dan prekusor narkotika  

6) Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan perkara 

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekusor narkotika 

serta membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan 

wewenang BNN 

 

3.2. Kebijakan Luar Negeri Indonesia  

Negara Indonesia merupakan salah satu negara anggota ASEAN yang terus 

melawan dan berupaya untuk menyelesaikan masalah peredaran narkotika dan obat-

obatan terlarang di kawasan Asia Tenggara. Dalam upaya mengatasi masalah 

peredaran narkotika ini, sangat dibutuhkan komitmen dan keseriusan kerjasama dari 

pemerintah Indonesia dengan negara Asia Tenggara.  Upaya pemberantasan narkoba 

yang dilakukan oleh Indonesia, karena adanya perubahan paradigma Indonesia 

mengenai kejahatan narkoba. Pemerintah Indonesia memandang bahwa status dan 
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kondisi saat ini dalam bahaya besar yang diakibatkan oleh narkoba. Pemerintah 

Indonesia memandang bahwa Indonesia dalam kondisi darurat narkoba nasional, 

sehingga pemberantasan narkoba menjadi salah satu agenda prioritas nasional 

Indonesia. Pemerintah melihat bahwa terdapat sekitar 50 orang Indonesia meregang 

nyawa setiap hari akibat narkoba akibat dari banyaknya pengedaran dan perdagangan 

narkoba. Oleh karena itu, pemerintahan Indonesia menerapkan hukuman keras pada 

para bandar narkoba yakni sampai dengan hukuman eksekusi mati dengan cara 

ditembak.
47

 

Indonesia juga melakukan upaya kekuatan lainya dengan cara memperkuat 

Badan Narkotika Nasional (BNN). Kebijakan memperkuat BNN ini diambil oleh 

pemerintah Indonesia karena BNN merupakan badan lembaga paling utaman dalam 

memberantas, memerangi, dan menanggulangi penyebaran narkoba di Indonesia. 

Usaha untuk memperkuat kelembagaan BNN ini dilakukan dengan berbagai cara 

yaitu  pemerintah Indonesia sudah menambah anggaran operasional BNN, perbaikan 

teknologi, dan menaikkan kesejahteraan pegawai BNN.
48

 Selain itu, badan legislatif 

Indonesia juga turut membantu upaya memperkuat kelembagaan BNN dengan 

menyiapkan rancangan undang-undang narkotika dan obat-obatan terlarang yang 

akan mendorong usaha negara Indonesia dalam memerangi dan memberantas 

peredaran narkoba. Upaya serius Pemerintah Indonesia dalam pemberantasan narkoba 
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juga diwujudkan dengan menaikkan status BNN menjadi setara dengan kementrian. 

Kebijakan menaikkan status BNN tidak hanya ditujukan untuk memperkuat 

kelembagaan BNN namun juga memperluas otoritas BNN dalam menjalankan 

tugasnya untuk memerangi, memberantas, dan menanggulangi penyebaran narkoba. 

Negara Indonesia juga melakukan kebijakan luar negeri dalam mengatasi 

pengedaran narkotika dan obat-obatan terlarang yaitu dengan cara ikut berpartisipasi 

dan selalu aktif dalam melakukan kerjasama internasional pada bidang kejahatan 

transnasional terutama permasalahan perdagangan, pengedaran dan penanggulangan 

narkotika dan obat-obatan terlarang. Dalam sebuah kebijakan luar negeri suatu negara 

terdapat strategi dan taktik yang digunakan untuk menjalankan kepentingan 

nasionalnya. Kebijakan yang dilakukan negara Indonesia sangat mengutamakan 

kepentingan nasionalnya yaitu dengan cara mencegah jalanya arus keluar-masuknya 

jalur pengedaran narkoba di seluruh propinsi di Indonesia. Negara Indonesia berusaha 

melakukan pencegahan dan penanggulangan secara komperhensif dan terintegrasi 

dengan melakukan kerjasama internasional dengan negara-negara lain, khususnya di 

kawasan Asia Tenggara. 

 

3.2.1 Kerjasama International 

 Kerjasama internasional merupakan bentuk perwujudan kondisi masyarakat 

yang saling ketergantungan satu sama lainnya. Kerjasama internasional dapat 

terbentuk karena adanya masalah internasional yang muncul dalam beberapa bidang 

seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, lingkungan hidup, kebudayaan, pertahanan 
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dan keamanan. Dalam melakukan kerjasama dibutuhkan suatu tempat atau wadah 

yang dilakukan untuk melancarkan kegiatan kerjasama internasional antar negara 

diharuskan untuk saling menghormati kepentingan nasional masing-masing negara 

dan adanya keputusamn bersama dalam mengatasi setiap permasalahan yang ada. 

Tujuan dari kerjasama internasional ditentukan oleh persamaan kepentingan dari 

masing-masing pihak negara yang terlibat untuk meningkatkan kesejahteraan 

bersama. Hal ini dikarenakan hubungan kerjasama internasional dapat mempercepat 

proses peningkatan kesejahteraan dan penyelesaian masalah diantara dua negara atau 

lebih. 

Bentuk kerjasama dalam menanggulangi kejahatan antar negara seperti 

pengedaran narkotika sangat dibutuhkan karena pelaku kejahatan akan selalu 

berupaya untuk menghindarkan diri dari tuntutan hukum dengan berbagai cara, 

diantaranaya melarikan diri ke negara lain bersama hasil kejahatannya, sedangkan di 

pihak lain penegak hukum, khususnya kepolisian suatu negara mempunyai 

kewenangan hanya terbatas di wilayah yurisdiksi negaranya. Jadi dalam 

menyelesaikan masalah dalam penyidikan narkoba, perlu adanya kerjasama antar 

negara, khususnya kerjasama pihak kepolisian dalam memberantas kejahatan 

transnasional.
49

 Dalam pelaksanaan kerjasama internasional, Indonesia harus 

mengacu kepada konvensi-konvensi internasional yang telah dikeluarkan PBB 

sebagai kesepakatan dalam siding Umum. Berdasarkan Konvensi PBB No. 
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4/Res/55/2S tanggal 8 januari 2001 bentuk-bentuk kerja sama antara lain seperti 

ekstradisi, bantuan timbal balik dalam masalah, pemindahan proses hukum suatu 

perkara pidana, pemindahan narapidana, pertukaran informasi dan intelijen mengenai 

kejahatan,kerja sama penegakan hukum, penyidikan bersama, bantuan perlindungan 

terhadap aksi pengembalian hasil kejahatan, pelatihan dan bantuan teknis.
50

 

 

3.2.1.1 Transnational Crime Coordination Center (TNCC) 

 Porli dan AFP bekerja sama menanggulangi kejahatan transnasional 

berdasarkan nota kesepahaman MoU antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah 

Australia dalam memerangi kejahatan transnasional dan mengembangkan kerjasama 

kepoliasian. Melalui kelompok kerja MoU Porli dan AFP, konsep Transnasional 

crime centre atau TNCC dibuat pada pertemuan pokja porli dan AFP di Perth, 

Australia tanggal 14 juni 2002. Pada pertemuan susulan di Jakarta tanggal 2-5 

Desember 2003 telah menghasilkan 10 resolusi yamg disepakati agar TNCC 

direalisasikan. Beerdasarkan kesepakatan tersebut, TNCC dibangun sepenuhnya atas 

bantuan Australia dalam rangka pengembangan kemampuan TNCC Porli. Tujuan 

utama dari pembangunan TNCC adalah sebagai pusat data kejahatan Transnasional 

untuk mendukung dan memudahkan tindakan kepolisian di lapangan dalam 

penyidikan kejahatan Transnasional. TNCC juga merupakan pusat respon kejadian 
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(Incident Respond Coordinating Centre) untuk kegiatan operasional, termasuk kasus, 

kejadian khusus, dan penyidikan kejahatan transnasional.
51

 

 Tugas dan Fungsi TNCC
52

 adalah :  

a) Mendukung inisiatif penegakan hukum nasional dan internasional. 

b) Memberikan pelayanan bagi investigasi kejahatan transnasional yang 

berdampak secar nasional dan internasional.  

c) Memberikan arah dan melakukan koordinasi kegiatan tim khusus porli baik 

secara nasional maupun internasional.  

d) Menjadi focus rujukan nasional atau internasional mengenai isu – isu 

kejahatan transnasional.  

e) Menndata, mempriotaskan dan mengkoordinasikan respons yang memadai 

terkait kejahatan transnasional.  

f) Berkolaborasi dengan organisasi penegak hukum baik nasional maupun 

internasional untuk berbagai informasi dalam melakukan investigasi 

kejahatan internasional.  

g) Memberikan advis dan koordinasi, bila perlu, mengenai pelatihan dan 

kegiatan teknis penegakan hukum internasional untuk memerangi kejahatan 

transnasional.  
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h) Membangun hubungan kepercayaan dengan apparat penegak hukum nasional 

dan internasional dan instansi terkait lainnya.  

i) Menjadi titik poros penghubung dengan instansi-instansi di Indonesia dalam 

memberikan kontribusi bagi analisa informasi mengenai kejahatan 

transnasional.  

j) Menyediakan basis data informasi terpadu tentang kejahatan transnasional 

dan dapat diakses secara nasional melalui basis data Case Management and 

Information System (CMIS).  

Sebagai upaya penanggulangan tindak pidana Transnasional di Indonesia 

telah dibentuk sebuah lembaga yaitu Transnational Crime Coordination Center 

(TNCC) yang struktur organisasinya dibentuk dibawah badan Reserse Kriminal Polri. 

Tugas utama TNCC adalah sebagai pusat koodinasi dan anilisis kejahatan lintas 

negara dalam rangka pelaksanaan penegakan hokum secara professional dan 

proporsional. Misi TNCC, menyiapkan dan menyajikan informasi teknis tentang 

kejahatan lintas negara kepada pengguna nasional maupun internasional. Selain itu, 

TNCC juga berkewajiban mencari dan mengembangkan metodologi dan konsep-

konsep baru yang berkaitan dengan kejahatan lintas negara serta menyelenggarakan 

dan memeberikan pelatihan dan kursus terkait.
53

 

 Fungsi TNCC meliputi dua hal, yaitu melakukan koordinasi dan kerjasama 

dengan petugas penegak hukum nasional maupun internasional untuk saling bertukar 
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informasi untuk kepentingan investigasi yang dilakukan oleh berbagai instansi serta 

memberikan saran petunjuk. Fungsi yang kedua, adalah melakukan analisis dan 

memberikan informasi tentang kejahatan lintas batas negara serta membangun 

hubungan dengan Polda-Polda di seluruh Indonesia untuk kepentingan entry data dan 

koodinasi penanganan kejahatan dengan baik. Tujuan TNCC berdasrkan MoU Porli 

dan AFP Bidang kejahatan Transnasional meliputi:
54

 a) Counter terrorism, b) Arms 

smuggling, c) Narcotics dan Cycber crime, e) Penyelundupan senjata, perompakan di 

laut, pencucian uang, perdangangan manusia dan kejahatan ekonomi internasional. 

a. Pelaksanaan progam TNCC meliputi : 

1) Pengadaan peralatan tertentu untuk membantu mengumpulkan informasi, 

yang meliputi pembangunan pusat TNCC beserta kelengkapan equipment 

sebgai saran pendukung dan merencanakan pemasangan instalasi jaringan 

TNCC di polda – polda Pilot Project (Polda Metro Jaya dan Polda Bali) 

serta rencana pengembangan di Polda Sumut, Riau, Kaltim, Kalbar, dan 

Sulut. 

2) Pelatihan dan pelaksanaan pengembangan staf untuk mendukung system 

dan insfrastruktur, yang yang meliputi: pelatihan personel TNCC, 

pelatihan intelijen, pelatihan surveillance. 

3) Pengembangan sistem manajemen informasi untuk mengelola, 

pengumpulan, analisis dan peneyebaran informasi. 
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3.2.1.2  ICPO-INTERPOL 

Internasional Criminal Police Organization (ICPO) sebagai organisasi 

kerjasama internasional dalam bidang kepolisian khususnya dalam penanganan 

masalah kejahatan transnasional, yang memiliki anggota 190 negara. Untuk 

mengatasi permasalahan tersebut, memunculah ide negara-negara Eropa untuk 

membentuk suatu badan kepolisian internasional pada Kongres 1 di Monaco tahun 

1914. Pada Kongres II di Wina tahun 1923 telah disahkan International Criminal 

Police Commission (ICPC) dan Wina ditetapkan sebagai markas besar. Dalam 

perkembangannya pada tahun 1956 nama ICPC berubah menjadi International 

Criminal Police Organization (ICPO), dengan kata sandi INTERPOL yang 

dipergunakan dalam komunikasi antar negara anggota. Karena situasi dan kondisi 

yang terus berkembang akhirnya pada tahun 1984 markas besar dipindahkan ke Lyon, 

perancis.
55

 

INTERPOL dibentuk bertujuan untuk memberikan pelayanan khusus bagi para 

penegak hukum dalam upaya menciptakan kerjasama international dalam mengatasi 

kejahatan international atau transnasional. ICPO-INTERPOL bertujuan menjamin 

dan mengembangkan kerjasama yang luas antara semua pihak kepolisian atas 

Undang-Undang suatu negara. Fungsi utama dari ICPO-INTERPOL yaitu pelayanan 

komunikasi global kepolisian yang cepat dan aman, pelayanan data operasional dan 
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database kepolisian, pelayanan dukungan operasional kepolisian, latihan dan 

pembangunan kapasitas.
56

 ICPO-INTERPOL juga membuat institusi bernama 

National Central Bureau (NCB) yang mewakili negara anggota dalam keanggotaan 

sebagai pelaksana kerjasama international kepolisian di setiap negara.  

Tugas pokok NCB yaitu:
57

 

a) Mengumpulkan semua informasi criminal yang ada kaitannya dengan kerja sama 

INTERPOL dari sumbernya dan menyampaikan/ mengedarkan informasi tersebur 

ke NCB negara lain. 

b) Menjamin bahwa permintaan-permintaan bantuan dari NCB negara lain dapat 

terpenuhi sesuai derajat surat permintaan  

c) Membantu instansi penegak hukum di negerinya untuk mendapatkan data, 

informasi, dokumen, penjelasan dan sebagainya dalam rangka pencegahan dan 

pemberantasan kejahatan di dalam negeri  

d) Kepala NCB menyiapkan bahan dan anggota delegasi dari negaranya untuk 

menghadiri sidang umum INTERPOL yang diselenggarakan setiap tahun serta 

menjamin bahwa keputusan-keputusan sidang tersebut dilaksanakan  di negaranya  

e) Aktif dalam setiap kegiatan organisasi ICPO-INTERPOL dan memfasilitasi agar 

dapat terjamin kerjasama antara kepolisian negaranya dengan kepolisian negara 

lain dan sekjen ICPO-INTERPOL. 
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Peran NCB
58

 yaitu: 

1) Sesuai fungsi utamanya yaitu untuk menjamin efisiensi pertukaran informasi 

kriminal secara international baik untuk pencegahan maupun penyidikan atau 

penyelidikan tindak pidana, maka NCB merupakan mata rantai yang penting 

dalam kegiatan operasional antara negara anggota. 

2) NCN dapat mengambil tindakan demi kepentingan peradilan sesuai dengan 

undang-undang nasional suatu negara 

3) Berdasarkan pertukaran informasi rutin, NCB dapat mengembangkan 

databasenya seperti: data bentuk, jenis dan pelaku kejahatan international. 

4) NCB harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menjamin 

keputusan dan rekomendasi yang dihasilkan oleh organisasi 

5)  NCB dapat melaksanakan peranan penting dalam memastikan para polisi, 

pembentuk opini dan pengambil keputusan untuk selalu mendapatkan 

informasi dengan baik tentang peranan dan kontribusi INTERPOL di bidang 

preventif dan penyidikan tindak pidana 

6) NCB harus mengikuti media massa dan berbagai kepentingan dalam kegiatan 

organisasi untuk menjamin ulasan yang adil dan akurat serta mengambil 

langkah yang tepat terhadap komentar yang tidak sesuai. 

7) NCB harus mengembangkan keahlian mengenai persyaratan dalam kerja 

sama kepolisian international. 
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8)  NCB harus merupakan perwakilan negaranya didalam sidang umum ICPO-

INTERPOL, NCB bertujuan untuk mengembangkan  suatu hubungan kerja, 

tidak hanya dengan unit atau departemen pada lingkup instansinya tetapi juga 

dengan instansi lain yang berkaitan dengan kerja sama international 

kepolisian  

9) NCB harus selalu siap menjembatani hubungan dan membantu setjen ICPO-

INTERPOL dalam mengadakan hubungan tersebut. demikian juga NCB 

diberikan kewenangan untuk mengadakan hubungan dengan instansi lain atas 

nama setjen ICPO-INTERPOL. 

10) NCB dapat bertindak sebagai coordinator dalam memenuhi permintaan kerja 

sama international dan sekaligus melaksanakan upaya hukum sesuai 

permintaan, seperti: penangkapan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan 

saksi. 

Dengan dibentuknya NCB, diharapkan dapat menghindari permasalahn mengenai 

perbedaan organisasi kepolisian setiap negara di Asia Tenggara. Indonesia ikut 

menjadi bagian dari anggota ICPO-INTERPOL yang bertujuan melakukan kerjasama 

international dengan negara lain dan membuat badan lembanganya di Indonesia yaitu 

NCB-INTERPOL INDONESIA karena masalah kejahatan transnasional bukan hanya 
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permasalahan satu negara saja tetapi mencakup beberapa negara khususnya mengenai 

masalah peredaran narkotika.
59

  

 

 

3.2.1.3 NCB-INTERPOL INDONESIA  

 Pembentukan NCB-INTERPOL Indonesia didasarkan pada konstitusi ICPO- 

INTERPOL pasal 32 yang menyatakan bahwa setiap negara anggota harus memiliki 

suatu badan lembaga yang berfungsi sebagai National Central Bureau atau NCB (Biro 

Pusat Nasional) untuk menjamin hubungan kerjasama dengan instalasi pemerintahan 

di dalam negeri, NCB-NCB negara lain dan secretariat jenderal ICPO-INTERPOL. 

Pada tahun 1954-1956, kejahatan internasional telah berkembang pesat untuk 

mengatasi masalah tersebut pada tahun 1956 pimpinan kepolisian negara Indonesia,  

menganggap perlu adanya perubahan status NCB Indonesia, sehingga akhirnya 

dikeluarkan Order Kepala kepolisian Negara No.25/I/1956 YANG melepaskan seksi 

INTERPOL dari Dinas Reserse Kriminal menjadi NCB Indonesia yang berada 

langsung dibawah kepala kepolisian negara.
60

  

 Berdasarkan keputusan Kaporli No. Pol. Kep/53/X/2002 tanggal 17 Oktober 

2002 tentang organisasi dan tata kerja NCB–INTERPOL Indonesia, tugas NCB-

INTERPOL Indonesia menyelenggarakan kerjasama atau mengkoordinasi melalui 
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ICPO-INTERPOL dalam rangka mendukung upaya penanggulangan kejahatan 

internasional atau transnasional. Pada tahun 2008, sekretariat NCB-INTERPOL 

Indonesia yang sebelumnya pada 4 bidang yaitu bidang INTERPOL, bidang 

kerjasama internasional, bidang hubungan antar lembaga dan bidang komunikasi 

internasional, telah dikembangkan menjadi 6 bidang yaitu INTERPOL, bidang 

konvensi internasional, bidang protocol, bidang LO dan perbatasan, bidang kerjasama 

pendidikan dan misi kepolisian, serta bidang komunikasi internasional.
61

 

Beberapa bentuk kerjasama yang dilakukan oleh NCB-INTERPOL Indonesia yaitu: 

A. NCB Interpol Indonesia-Penandatanganan Naskah Perjanjian Antara 

Polri Dengan Kepolisian Selandia Baru 

Pada tanggal 7 Januari 2011 telah ditandatangani naskah perjanjian antara 

Polri Indonesia dengan Kepolisian Selandia Baru mengenai kerjasama dalam 

pencegahan dan penanggulangan kejahatan lintas negara. Naskah perjanjian ini 

ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Drs. 

Timur Pradopo dan Kepala Kepolisian Selandia Baru, Commissioner Howard Broad. 

Penandatanganan dilakukan di Mabes Polri, Jakarta dan juga dihadiri oleh para 

pejabat utama Mabes Polri dan LO Kepolisian Selandia Baru di Jakarta. Perjanjian ini 

menggantikan nota kesepahaman antara Polri dengan Kepolisian New Zealand yang 

ditandatangani oleh kedua Kepala Kepolisian pada tanggal 6 Mei 2004 dan telah 

berakhir pada tahun 2007. Kerjasama antara Polri dan Kepolisian Selandia Baru ini 

bertujuan untuk membentuk sebuah kerangka dasar dalam melanjutkan kerjasama 
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yang sudah ada untuk mencegah dan menanggulangi berbagai kejahatan lintas 

negara.
62

 

 

B. NCB Interpol Indonesia-Polri Menandatangani Perjanjian MoU Dengan 

Kepolisian Filipina 

 Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepolisian Nasional Filipina 

menandatangani MoU tentang kerjasama pencegahan dan penanggulangan kejahatan 

transnasional dan pengembangan kapasitas pada hari Selasa, tanggal 8 Maret 2011. 

Penandatanganan ini dilakukan bersamaan dengan adanya kunjungan resmi Presiden 

Filipina, Benigno S. Aquino III kepada Presiden Republik Indonesia, Dr. Susilo 

Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Jakarta. Penandatanganan MoU dilakukan 

oleh Kapolri, Jenderal Polisi Drs. Timur Pradopo dan Kepala Kepolisian Filipina, 

Direktur Jenderal Polisi Atty Raul M Bacalzo, Ph.D yang disaksikan oleh Presiden 

Republik Indonesia, Dr. Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Filipina, Benigno 

S. Aquino III. Tujuan penandatanganan MoU ini adalah untuk meningkatkan 

kerjasama yang sudah berlangsung antara kedua negara, terutama dalam pencegahan 

dan penanggulangan kejahatan transnasional dan pengembangan kapasitas.
63
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C. NCB Interpol Indonesia - Penandatanganan Letter of Intent Antara Polri 

Dan FBI 

 Rabu tanggal 2 Maret 2011 telah dilaksanakan penandatanganan Letter of 

Intent antara Kepolisian Republik Indonesia dan Federal Bureau Of investigation 

(FBI) atau Biro Investigasi Federal Amerika Serikat di Mabes Polri, Jakarta. Letter of 

Intent tentang kerjasama timbal balik dalam pengembangan kapasitas serta 

pencegahan dan penanggulangan kejahatan transnasional yang ditandatangani oleh 

Kabareskrim Polri, Komjen Pol. Ito Sumardi dan Direktur FBI, Robert S. Mueller III  

yang disaksikan oleh Kapolri, Jenderal Polisi Timur Pradopo, kerjasama bilateral dan 

multilateral yang dilaksanakan dalam bentuk pertukaran informasi dan peningkatan 

kapasitas diantara lembaga-lembaga penegak hukum khususnya akan menciptakan 

lingkungan yang selamat dan aman di seluruh dunia. Letter of Intent ini bertujuan 

untuk memperkuat kerjasama antara kedua negara dalam kegiatan-kegiatan kerjasama 

dalam pemberantasan kejahatan transnasional di Indonesia dan di Amerika Serikat.
64

 

 

D. NCB Interpol Indonesia-Penandatanganan Arrangement Antara Polri 

dan Australian Federal Police 

 Penandatanganan pengaturan perjanjian antara Kepolisian Negara Republik 

Indonesia dan Australian Federal Police tentang kerjasama dalam pencegahan dan 

pemberantasan kejahatan lintas negara. Penandatanganan naskah perjanjian ini 
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dilakukan pada Annual Leaders’ Meeting (ALM) Indonesia dan Australia.  Pertemuan 

Bilateral ALM antara kedua negara dipimpin oleh kedua Kepala Negara masing-

masing, President RI Susilo Bambang Yudoyono dan PM Australia Ms. Julia Gilllard 

serta masing-masing didampingi oleh beberapa Menteri terkait termasuk Kapolri. 

Penandatanganan naskah perjanjian dilakukan oleh kedua Kepala Kepolisian dari 

kedua negara yaitu Kapolri, Jenderal Drs. Timur Pradopo untuk Kepolisian Negara 

Republik Indonesia dan Commissioner Tony Negus APM untuk Australian Federal 

Police dan disaksikan oleh kedua Kepala Negara masing-masing. Penandatangan 

naskah pengaturan kerjasama dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan lintas 

negara bertujuan untuk lebih mengembangkan lagi hubungan kerjasama dan 

konsolidasi hubungan baik yang telah terjalin antara kedua negara khususnya dalam 

memperkuat kapasitas kerjasama kepolisian.
65

 

 

E. NCB Interpol Indonesia - Penandatanganan MoU Polri dan Kejaksaan 

Agung Meksiko 

Pada tanggal 3 November 2011, bertempat di kantor Kejaksaan Agung 

Meksiko, telah dilakukan penandatanganan akhir nota kesepahaman (MoU) 

kerjasama antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung 

Meksiko atau  Procuraduria General de la Republica de los Estados Unidos 
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Mexicanos (PGR) tentang pemberantasan kejahatan lintas negara. Penandatanganan 

akhir dilakukan oleh Jaksa Agung Meksiko, Mrs. Marisena Morales Ibanez dengan 

disaksikan oleh Wakapolri. Penandatanganan oleh Pihak Indonesia telah dilakukan 

terlebih dahulu oleh Kapolri di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2011. Pada waktu 

dan tempat yang sama juga telah dilakukan penandatanganan MoU kerjasama antara 

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Meksiko 

tentang Kerja Sama Teknis Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba, Bahan-Bahan 

Psikotropika, dan Prekursor.  

Penandatanganan MoU kerjasama antara Polri dan Kejaksaan Agung Meksiko 

ini merupakan langkah penting dalam peningkatan kerjasama Polri dengan penegak 

hukum negara-negara di kawasan Amerika Utara dan Amerika Latin, khususnya 

Meksiko. Polri memandang Meksiko sebagai mitra strategis dalam upaya kerjasama 

penanggulangan kejahatan lintas negara karena beberapa keberhasilan penegak 

hukum Meksiko dalam pengungkapan kejahatan lintas negara seperti narkotika dan 

perdagangan gelap senjata api. Kedua belah pihak juga sepakat untuk meningkatkan 

kerjasama melalui pertukaran informasi dan pertukaran pengalaman terbaik dalam 

menanggulangi kejahatan lintas negara. Oleh karena itu, penandatanganan MoU ini 

diharapkan akan memperkuat hubungan bilateral yang telah dilembagakan melalui 

Forum Kerjasama Bilateral RI-Meksiko (FKB).
66

 

 

                                                           
66

NCB Interpol Indonesia, 2011, Kesepakatan Polri dan Kejagung Meksiko tentang Kerjasama 

Penanggulangan Kejahatan Transnational dalam http://www.interpol.go.id/id/berita/441-

penandatanganan-mou-polri-dan-kejaksaan-agung-meksiko?format=pdf diakses tanggal 25 juli 2016 

http://www.interpol.go.id/id/berita/441-penandatanganan-mou-polri-dan-kejaksaan-agung-meksiko?format=pdf
http://www.interpol.go.id/id/berita/441-penandatanganan-mou-polri-dan-kejaksaan-agung-meksiko?format=pdf


64 

 

F. NCB Interpol Indonesia - Penandatanganan Amandemen Nota 

Kesepahaman Antara Polri dengan Kepolisian Timor-Leste 

Pada tanggal 13 Desember 2012, telah ditandatangani Amandemen Nota 

Kesepahaman antara Polri dengan Kepolisian Nasional Republik Demokratik Timor 

Leste (PNTL) di Mabes Polri, Jakarta. Amandemen nota kesepahaman tentang 

kerjasama dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan lintas negara dan 

pengembangan lembaga kepolisian yang ditandatangani oleh Kapolri, Jenderal Polisi 

Drs. Timur Pradopo dan Kapol TimorLeste, Police Commissioner Dr. Longuinhos 

Monteiro. Amandemen ini berdasar pada Nota Kesepahaman antara Polri dengan 

PNTL yangditandatangani di Jakarta pada tanggal 29 Juli 2009. Sebelum 

penandatanganan Amandemen ini di Mabes Polri, kedua pihak telah melaksanakan 

Bilateral Working Group di Hotel Sultan, Jakarta.
67

 

G. NCB Interpol Indonesia - Pengaturan Kerjasama Antara RI-Korsel 

 Kepolisian Nasional Korea Selatan dan Kepolisian Negara Republik 

Indonesia menyadari pentingnya peningkatan kerjasama antara organisasi kepolisian 

di kedua negara atas dasar saling menghormati kedaulatan, kesetaraan dan 

keuntungan bersama sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan perjanjian 

internasional yang telah disetujui. Kedua pihak akan meningkatkan kerjasama untuk 

mencegah dan menindak kejahatan melalui pertukaran informasi dan pengalaman-
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pengalaman praktis sesuai dengan hukum dan perundang-undangan negara masing-

masing dalam ruang lingkup kompetensiny Kedua pihak akan bekerjasama dalam 

pencegahan, penindakan dan deteksi kejahatan Transnasional.
68

 

 

H. NCB Interpol Indonesia - Nota Kesepahaman RI-Filipina Th. 2005 

 Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Kepolisian Nasional 

Philipina (PNP), berkeinginan untuk meningkatkan kerjasama antara kedua pihak 

dalam semangat kemitraan dan dalam kerangka ASEANAPOL memperhatikan 

adanya peningkatan ancaman kejahatan transnasional menyadari arti pentingnya 

kerjasama yang efektif antara Para Pihak untuk penegakan hukum dalam mencegah 

dan menanggulangi kejahatan mempertimbangkan Komunike Bersama Konferensi 

Kepala Kepolisian ASEAN ke 25(ASEANAPOL) yang diselenggarakan di Denpasar 

Bali, Indonesia tanggal 16 – 20 Mei 2005 
69

 

I. NCB Interpol Indonesia-Memorandum Saling Pengertian RI-Vietnam 

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam 

Berkeinginan untuk lebih meningkatkan dan memperkuat hubungan persahabatan 

yang telah terjalin antar kedua negara menyadari pentingnya kerjasama antar pihak 

berwenang yang berkompeten di bidang penegakan hukum dan masalah keamanan 

untuk secara efektif memberantas kejahatan, khususnya kejahatan transnasional 
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berdasarkan prinsip kedaulatan, kemerdekaan, keutuhan wilayah, tidak mencampuri, 

kesamaan dan saling menguntungkan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku pada masing-masing negara.
70

 

 

J. NCB Interpol Indonesia-Kesepakatan Bersama RI-China 

 Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kementrian Keamanan Umum 

Republik Rakyat China, meningkatkan kerjasama dan hubungan timbal balik antar 

kedua belah pihak negara untuk berkontribusi dalam penanggulangan kejahatan antar 

negara baik dalam lingkup regional maupun internasional khususnya kejahatan lintas 

batas. Menyadari pentingnya kerjasama yang erat antara badan kepolisian dari kedua 

negara untuk secara aktif dan efektif mencegah serta memerangi kejahatan yang 

melibatkan kedua negara. Dalam kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dengan 

negara China harus selalu saling menghormati kedaulatan masing-masing negara, 

menghormati kebebasan, tidak mencampuri urusan internal, persamaan kedudukan, 

saling pengertian dan saling menguntungkan, sesuai dengan aturan hukum 

internasional dan hukum yang berlaku pada masing-masing negara.
71

 

 

3.3 Organisasi Internasional  
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 Organisasi internasional merupakan bentuk kerjasama antar pihak negara  

yang bersifat internasional dan untuk tujuan internasional. Tujuan organisasi 

internasional adalah mencapai kesepakatan tujuan bersama menyangkut kepentingan 

berbagai negara. Jadi organisasi internasional adalah suatu entitas hukum dan politik 

yang didirikan oleh negara-negara dalam masyarakat internasional. Organisasi antar 

pemerintahan negara-negara ini bergerak dalam inisiatif antar negara, yang berbentuk 

suatu kelompok dan setiap negara memiliki perwakilannya yang bekerja sesuai 

dengan tujuan kesepakatan dan perjanjian mengikat.
72

 

 Organisasi internasional dapat menjadi subjek hukum internasional, jika 

memenuhi syarat kewenangan dan tanggung jawab dalam melakukan tugas-tugasnya 

yaitu perjanjian internasional yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan negara-

negara sebagai dasar hukum tertulis untuk menyepakati suatu objek tertentu yang 

menjadi kepentingan negara–negara pendiri, memiliki tujuan, baik bersifat umum 

atau khusus untuk mencapai tujuan keamanan, ekonomi dan kesejahteraan, memiliki 

badan–badan organisasi yang berfungsi untuk mencapai tujuan melalui pembuatan 

putusan yang disepakati negara anggota dan memiliki kekuatan mengikat, prinsip 

selektivitas yang melihat dari segi kebudayaan, agama, etnis pengalaman sejarah, dan 

sesama produsen seperti Liga Arab, OKI, negara pesemakmuran, OPEC, dan lainya.
73
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Suatu organisasi internasional tidak secara otomatis merupakan subyek 

hukum internasional, untuk memperoleh status sebagai subyek hubungan 

internasional, maka organisasi internasional harus memiliki syarat berikut : 1) piagam 

pendirian, sebagai konstitusinya yang disepakati oleh anggota yang ikut dalam 

perjanjian internasional, 2) memiliki maksud dan tujuan yang jelas untuk mendukung 

teselenggaranya perdamaian dan ketertiban dunia,3) memiliki struktur kepemimpinan 

dan sturktur oragnisasi yangh akuntabel,4) memiliki prosedur dan mekanisme 

pengambilam keputusan yang mengikat, dan 5) pemberlakuanya dapat dipaksakan 

kepada negara anggotanya.
74

 Organisasi internasional menjadi forum untuk 

memecahkan permasalahan yang dihadapi bersama atau oleh salah satu anggotanya.
75

 

 

3.3.1 PBB 

PBB berperan penting dalam hubungan internasional, yang mempunyai 

kedudukan di atas negara-negara anggota. Melalui PBB berbagai diplomasi dan 

kerjasama dapat dilakukan oleh suatu negara. Tujuan utama pembentukan PBB 

adalah untuk menjaga perdamaian dunia. Organisasi ini dibentuk untuk memfasilitasi 

dalam hukum internasional, pengamanan internasional, lembaga ekonomi, dan 
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perlindungan social. PBB didirikan di San Fransisco pada tanggal 24 oktober 1945. 

PBB mempunyai empat tujuan utama yaitu:
76

  

1. Memlihara perdamaian dan keamanan dunia  

2. Membangun hubungan damai dan kerjasma antara negara-negara di 

seluruh dunia 

3. Bekerjasama dengan negara-negara anggotanya dalam pemecahan 

masalah-masalah internasional  

4. Mendorong penghormatan hak asasi manusia  

PBB memliki badan dewan keamanan yang ditugaskan untuk menjaga 

perdamaian dan keamanan antar negara yang memiliki kekuatan untuk membuat 

keputusan yang mengikat bahwa pemerintah negara anggota telah sepakat untuk 

melaksanakannya, sesuai dengan ketentuan piagam pasal 25. Keputusan Dewan 

Keamanan dikenal sebagai Resolusi Dewan Kemanan PBB.
77

 Untuk mengetasi 

masalah narkotika, terorisme dan kejahatan inernasional lainya, PBB memiliki 

UNODC yang dibentuk pada tahun 1997 di Wina, Austria. PBB memiliki 500 staf 

anggota yang berasal dari berbagai negara anggota PBB dan memiliki 21 kantor 

cabang negara. Program dan tugas UNODC yaitu
78

  

a) Melaksanakan penelitian dan analisa kejahatan yang bertujuan untuk menentukan 

kebijakan dan keputusan opersional  
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b) Membantu negara-negara anggota PBB untuk meratifikasi dan 

mengimplementasikan perjanjian internasional, dan mengembangkan legislasi 

nasional tentang narkotika, terrorisme dan kejahatan lainnya  

c) Menyelenggarakan proyek kerja sama teknis lapangan untuk meningkatkan 

kemampuan negara-negara anggota dalam menangani kejahatan narkotik, 

terrorisme dan kejahatan lainnya 

United Nations International Drug Control Program (UNDCP) dan United 

Nations Centre for International Crime Prevention (CICP) adalah bagian dari 

UNODC, yang sebelumnya disebut United Nations Office for Drug Control and 

Crime Prevention (ODCCP). Organisasi ini bertugas untuk program pengendalian 

narkoba. UNODC berfungsi sebagai pemimpin global dalam ini, memiliki 

kesepakatan ekstensif dengan lembaga-lembaga tersebut dan otoritas-otoritas regional 

untuk mengembangkan dan memperkuat kerjasama lintas batas dan regional dalam 

melacak penyelundupan narkoba. UNDCP dilengkapi dengan jaringan pengadilan 

criminal yang berafiliasi secara longgar dengan Dewan Advisor Ilmiah dan 

Profesional Internasional (ISPAC)
79

 PBB juga melakukan beberapa konvensi terkait 

masalah kejahatan transnasional, khususnya kejahatan narkotika yang sudah 

diratifikasi dan diikuti oleh Indonesia kemudian juga menjadi sumber hukum 

dibuatnya undang-undang dan peraturan tentang narkotika yaitu: 
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A. The United Nations Conference For the Adoption of a Protocol on 

Psychotropic Subtance  

 Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang protokol psikotropika 

diselenggarakan tanggal 11 Januari-21 Februari 1971, di Wina Austria dan 

menghasilkan Convention on Psychotropic Subtance 1971. Permasalahan 

penyalahgunaan psikotropika berdasarkan konvensi psikotropika adalah memberikan 

dampak kepada permasalahan kesehatan dan kesejahteraan manusia serta 

permasalahan social lainnya. Dengan semakin pesatnya kamajuan dalam bidang 

transportasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka 

penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika semakin meluas secara 

internasional yang melewati batas territorial masing-masing negara sehingga 

diperlukan peningkatan kerjasama internasional. Convention Psychotropic 

Substances 1971 telah mengatur beberapa hal yaitu :
80

  

a) Merupakan perangkat hukum internasional yang mengatur kerja sama 

internasional tentang penggunaan dan peredaraan psikotropika 

b) Lebih menjamin kemungkinan penyelenggaraan kerja sama dengan negara- 

negara lain dalam pengawasan peredaran psikotropika dan usaha-usaha 

penanggulangan atas penyalahgunaan psikotropika  

c) Dari aspek kepentingan dalam negeri, maka Indonesia dapat lebih 

mengonsolidasikan upaya mencegah dan melindungi kepentingan masyarakat 
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umum, terutama generasi muda terhadap akibat buruk yang ditimbulkan oleh 

penyalahgunaan psikotropika 

d) Di samping itu, tindakan tersebut akan memperkuat dasar-dasar tindakan 

Indonesia dalam melakukan pengaturan yang komprehensif mengenai peredaran 

psikotropika di dalam negeri  

e) Dengan demikian, penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan 

psikotropika akan lebih dapat dimantapkan.
81

 

 

B. United Nations Convention Againts Illicit Traffic in Narcotic Drugs and 

Psychotropic Subtance 1988 

Konvensi ini merupakan penegasan dan penyempurnaan sarana hukum yang 

lebih efektif dari konvensi psikotropika dalam rangka kerjasama internasional di 

bidang kriminal dan upaya mencegah serta memberantas organisasi kejahatan 

transnasional yang melakukan peredaran gelap narkotika dan psikotropika. Jenis 

kejahatan yang dianggap serius dalam pasal 3 ayat 1 konvensi Wina 1988 yaitu
82

  

a) Kelompok kejahatan yang terorganisasi  

b) Kelompok kejahatan yang terorganisasi secara internasional  

c) Perbuatan melawan hukum yang ada kaitannya dengan kejahatan tersebut  

d) Penggunaan kekerasan atau senjata api oleh pelaku kejahatan  

e) Kejahatan yang dilakukan oleh pegawai negeri yang berkaitan dengan jabatanya  
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f) Menggunakan anak-anak sebagai korban atau untuk melakukan kejahatan  

g) Kejahatan yang dilakukan di dalam atau di sekitar lemabaga pemasyarakatan, 

lembaga pendidikan, lembaga pelayanan social atau tempat-tempat lain untuk 

berkumpulnya anak sekolah atau pelajar  

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional diperlukan semangat dan 

upaya yang tinggi dibidang keamanan dan ketertiban untuk kesejahteraan rakyat 

dengan memberikian perhatian khusus terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika, 

psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Pemerintah Indonesia memtuskan dan 

menetapkan undang-undang tentang pengesahan United Nations Convention Againts 

Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic 1988 pada tanggal 24 Maret 1997 

berdasarkan lembaran Negara R.I. tahun 1997 nomor 17.
83

 Menjaga kelangsungan 

pembangunan nasional dalam suasana aman, tenteram, tertib, dan dinamis baik dalam 

lingkungan nasional maupun internasional, perlu ditingkatkan pengendalian terhadap 

hal-hal yang dapat mengganggu kestabilan nasional antara lain terhadap 

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika.  

 Peningkatan peredaran narkotika dan psikotropika terjadi akibat dari kegiatan 

organisasi-organisasi kejahatan transnasional yang beroperasi di berbagai negara 

dalam suatu jaringan kejahatan internasional. Dalam hal ini, negara Indonesia telah 

meratifikasi Konvensi Tunggal Narkotika 1961 serta protokolnya dengan Undang-

Undang Nomor 8 tahun 1976 dan Konvensi Psikotropika 1971 dengan Undang-

Undang Nomor 9 tahun 1976 tentang narkotika. Negara Indonesia memandang perlu 
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meratifikasi United Nations Convention Againts Illicit in Narcotic Drugs and 

Psychotropic Substances 1988 dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1997 bahwa 

pemerintah memandang perlu untuk bekerjasama dengan negara lain dan aktif 

mengambil bagian dalam upaya memberantas peredaran gelap narkotika dan 

psikotropika. Undang-Undang ini akan memberikan landasan hukum yang lebih kuat 

untuk mengambil langkah-langkah dalam upaya mencegah dan memberantas 

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika.
84

 

 

C. United Nations Conventions Againts Transnasional Organized Crime  

 Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2009 telah mengesahkan tentang konvensi 

PBB menentang tindak pidana transnasional yang terorganisasi, pada tanggal 12 

Januari 2009. Pengesahan berdasarkan pertimbangan bahwa dalam rangka mencapai 

tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia, tindak pidana transnasional yang terorganisasi 

merupakan kejahatan internasional yang terorganisasi merupakan kejahatan 

internasional yang mengancam kehidupan social, ekonomi, politik, keamanan, dan 

perdamaian dunia. Oleh sebab itu, diperlukan kerjasama internasional yang dibentuk 

dan ditingkatkan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana transnasional yang 

terorganisasi. Pemerintah Indonesia telah menandatangi United Convention Againts 
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Transnational Organized Crime yaitu konvensi PBB menentang pidana transnasional 

yang terorganisasi, pada tanggal 15 Desember 2000 di Palermo Italia.
85

 

 Kerjasama antar negara yang efektif dan pembentuk suatu kerangka hukum 

merupakan hal yang sangat penting dalam menanggulangi tindak pidana transnasional 

yang terorganisasi. Dengan demikian, Indonesia dapat lebih mudah memperoleh 

akses dan kerja sama internasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak 

pidana transnasional yang terorganisasi. Indonesia telah mempunyai Undang-Undang 

yang berkaitan dengan Konvensi ini yaitu,
86

 

1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi.  

2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika sebagaimana telah 

diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2009. 

3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana 

korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001  

4) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan  

5) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang tindak Pidanan Pencucian Uang, 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003  

6) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah 

pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak 

Terorisme menjadi Undang-Undang 
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7) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang bantuan timbal balik dalam 

masalah pidana  

8) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban  

9) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan orang  

Tujuan konvensi berdasarkan pasal 1 konvensi adalah untuk meningkatkan 

kerjasama internasional yang efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana 

transnasional yang teroganisasi. Ruang lingkup konvensi berdasarkan pasal 3 

menyatakan bahwa konvensi ini mengatur mengenai upaya pencegahan, penyidikan, 

dan penuntutan atas tindak pidana yang tercantum dalam pasal 5, pasal 6, pasal 7, dan 

pasal 23 konvensi, yaitu tindak pidana terhadap proses peradilan, serta tindak pidana 

serius, sesuai dalam pasal 2 huruf b, yang bersifat transnasional dan melibatkan suatu 

kelompok pelaku tindak pidana yang terorganisasi.
87

 Kewajiban negara pihak 

berdasarkan konvensi menyatakan bahwa negara pihak wajib melakukan segala 

upaya termasuk membentuk peraturan perundang-undangan nasional yang 

mengkriminalkan perbuatan yang ditetapkan dalam pasal 5, pasal 6, pasal 8, dan pasal 

23 konvensi serta membentuk kerangka kerja sama hukum timbal balik dalam 

masalah pidana, kerja sama bantuan teknis serta pelatihan. 

3.3.2 ASEAN 
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 Dalam rangka turut memelihara keamanan kawasan regional, kerjasama 

diprioritaskan pada negara-negara di Asia Tenggara dengan negara-negara 

subkawasan Pasifik Barat Daya. ASEAN Police force (ASEANPOL). ASEAN 

Ministerial on Transnasional Crime (AMMTC), ASEAN Regional Forum (ARF) dan 

Forum Dialog Pasifik Barat Daya merupakan wadah kerjasama antar negara anggota 

kawasan yang penting untuk dikembangkan di masa mendatang. Melalui forum-

forum tersebut permasalahan-permasalahan kawasan akan dapat diselesaikan dengan 

mengedepankan semangat kebersamaan, perimbangan keperntingan yang dibangun 

berdasarkan prinsip persamaan hak, saling menghormati dan tidak saling intervensi.
88

  

 ASEAN juga memiliki forum terkait permasalahan narkotika yaitu ASEAN 

Senior Official on Drug Matters (ASOD) ASOD adalah wadah pertemuan tahunan 

para pejabat senior dari negara-negara anggota ASEAN yang membahas masalah 

narkotika dikawasan ASEAN. Wadah ini didirikan sejak tahun 1979. Pada pertemuan 

ASOD ke 26 pada tanggal 26-29 september 2005 di singapura, telah menyepakati 

salah satu rekomendasi yaitu mempelajari usulan Indonesia tentang prosedur 

operasional yang baku mengenai Controlled Delivery (pengiriman narkotika yang 

diawasi) dan mengeksplorasi setiap aplikasi masing-masing kemampuan dan 

kebutuhan di masing-masing negara anggota ASEAN.
89
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ASEAN and China Cooperative Operation in Response to Dangerous Drugs 

(ACCORD), ACCORD juga forum yang berkaitan dengan narkotika, pertama kali 

pada tahun 2000 yang dihadiri oleh perwakilan negara-negara anggota ASEAN dan 

pemerintah RRC yang bertujuan untuk bekerja sama memerangi dan menanggulangi 

masalah narkotika. Forum ini telah menyepakati bahwa ASEAN akan terbebas dari 

penyalahgunaan narkotika. Forum ini telah menyepakati bahwa ASEAN akan 

terbebas dari penyalahgunaan narkotika pada tahun 2015. Pada kongres Internasional 

ACCORD ke 2 pada bulan Oktober 2005 di Beijing, Cina, telah menyepakati revisi 

rencana aksi ACCORD dengan 4 pilar utamanya yaitu:meningkatkan kewaspadaan 

dan kepekaan masyarakat terhadap bahaya narkotika, membangun suatu consensus 

dan bertukar pengalaman atas keberhasilan dalam pengungkapan kasus untuk 

meminimalisir kebutuhan narkotika, memberdayakan peran hukum dengan 

meningkatkan kerjasama dibidang penegakan hukum, dan menghancurkan segala 

bentuk produksi tanaman gelap narkotika dengan menggalakkan alternative program 

pembangunan yang berkesinambungan.
90

 

1) ASOD 

ASEAN Senior Officials Drug Matter (ASOD) sebagai suatu wadah bagi 

negara–negara ASEAN untuk bekerjasama dalam menanggulangi penyalahgunaan 

narkotika dan obat-obatan berbahaya. ASOD memiliki tugas sebagai berikut
91
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melaksanakan ASEAN Declaration of Principle to Combat the Abuse Of Narcotics 

Drugs, menyelaraskan pandangan, pendekatan dan strategi dalam menanggulangi 

masalah narkotika dan cara memberantas peredarannya di wilayah ASEAN 

mengkonsolidasikan serta memperkuat upaya bersama, terutama dalam masalah 

penegakan hukum, penyusunan undang-undang, upaya-upaya preventif melalui 

pendidikan, penerangan kepada masyarakat, perawatan dan rehabilitasi, riset dan 

pelatihan, kerjasama internasional, pengawasan atas penanaman narkotika serta 

peningkatan partisipasi organisasi-organisasi non-pemerintah, melaksanakan ASEAN 

Policy and Strategies on Drug Abuse Control sebagaimana telah disetujui dalam 

pertemuan ASEAN Drug Expert ke-8 di Jakarta tahun 1984, melaksanakan pedoman 

mengenai bahaya narkotika yang telah ditetapkan oleh International Conference on 

Drug Abuse and Illicit Trafficking dimana negara-negara anggota ASEAN telah 

berpartisipasi secar aktif, merancang, melaksanakan, memonitor serta mengevaluasi 

semua program penanggulangan masalah narkotika ASEAN, mendorong partisipasi 

dan kerjasama dengan pihak ketiga dalam usaha pemberantasan peredaran gelap 

narkotika, meningkatkan upaya tecapainya ratifikasi, aksesi dan pelaksanaan semua 

ketentuan PBB yang berkaitan dengan masalah bahaya narkotika  

 

                                                                                                                                                                      
dan Obat-Obatan Berbayaha, Jakarta Direktorat Jenderal kerja Sama ASEAN Departemen Luar 

Negeri Republik Indonesia, hal 173-174  
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2) ASEANPOL 

 ASEANPOL merupakan forum atau wadah bagi para kepala kepolisian negara 

anggota ASEAN untuk berdikusi dan berkoordinasi dalam rangka meningkatkan 

kerjasama yang lebih efektif guna memerangi kejahatan yang terjadi wilayah 

ASEAN. Disadari bahwa masalah kejahatan di negara-negara ASEAN tidak jauh 

berbeda dan ada keterkaitan sehingga perlu diciptakan dan dikembangkan kerjasama 

antar kepolisian ASEAN. Terbentuknya ASEANPOL tidak terlepas dari ICPO-

INTERPOL. Pada sidang umum ICPO-INTERPOL ke 49 bulan November 1980 di 

Manila, Philipina, Kaporli dan Kepala Kepolisian Philipina mengusulkan untuk 

mengadakan pertemuan informal, khusus Kepala-Kepala Kepolisian negara ASEAN. 

Pertemuan tersebut menghasilkan suatu kesepakatan untuk membentuk kemitraan 

kepolisian negara-negara ASEAN yang diberi nama ASEAN Police Force, yang 

kemudian disebut ASEANPOL. Pada tanggal 20-24 Oktober 1981, Lima Kepala 

Kepolisian ASEAN mengadakan pertemuan ASEANPOL di Manila,Philipina.
92

 

Tujuan ASEANPOL yaitu:
93

 

1) Penanggulangan kejahatan internasional di kawasan ASEAN 

2) Tukar menukar informasi kriminil secara cepat dan tepat 

3) Pengejaran terhadap lintas batas para penjahat  
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4) Tukar menukar personel dalam rangka saling mengenal dan menimba pengalaman 

satu sama lain  

5) Kerjasama di bidang pendidikan dan teknologi kepolisian 

Sejak tahun 1981, kepala kepolisian ASEAN mengadakan pertemuan setiap 

tahun dengan tuan rumah secara bergantian. Dalam rangka penyelenggaraan 

pertemuan ini, Indonesia telah menjadi tuan rumah sebanyak 4 kali, yaitu tahun 1983 

di Jakarta, tahun 1989 di Denpasar Bali, tahun 1995 di Jakarta dan tahun 2005 di 

Bali. Dalam setiap pertemuan diadakan evaluasi atas kesepakatan tahun sebelumnya 

dan dibuat kesepakatan baru sesuai kepentingan Kepolisian ASEAN dalam 

menghadapi permasalahan dan perkembangan kejahatan internasional atau 

transnasional, khususnya di kawasan ASEAN. Sekretariat ASEANPOL 

bekrkedudukan di kantor  PDRM, Bukit Aman, Kuala Lumpur, Malaysia dan mulau 

beroperasi tanggal 4 januari 2010.
94

 

3) AMMTC dan SOMTC  

 ASEAN Minitrial Meeting on Transnational Crime (AMMTC) adalah 

pertemuan Tingkat Menteri Negara-negara ASEAN untuk menetapkan suatu 

kebijaksanaan negara ASEAN dalam rangka memerangi kejahatan transnasional. 

Pembentukan wadah tersebut berdasarkan pada pertermuan para menteri Luar Negeri 

ASEAN di Manila tahun 1997 yang mengeluarkan ASEAN Declaration on 

Transnational Crimes berdasarkan ASEAN Plan of Action on Transnasional Crime 
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Adhoc Expert Group Meeting pada bulan November 1998, AMMTC adalah lembaga 

pembuat kebijaksanaan tertinggi dalam rangka kerja sama ASEAN untuk 

menanggulangi kejahatan transnasional yang dikoordinasikan oleh Sekretariat 

ASEAN
95

  

 Pertemuan AMMTC pertama dilaksanakan pada tahun 1997 dan selanjutnya 

pertemuan diadakan setiap dua tahun sekali. Di Indonesia, karena yang menanggani 

masalah kejahatan transnasional adalah Porli, jadi pada tahun 2001 Menteri Luar 

Negeri RI meminta Kaporli untuk menjabat sebagai ketua AMMTC Indonesia. 

Implemantasi kebijaksanaan yang dihasilkan AMMTC secara teknis operasinal 

dilaksanakan oleh Senior Official Meeting on Transnasional Crime (SOMTC). Forum 

SOMTC dibentuk dengan tujuan untuk merumuskan dan membuat draft kesepakatan 

yang terkait dengan kejahatan transnasional untuk diputuskan dalam pertemuan 

AMMTC. SOMTC mengadakan pertemuan setiap tahun untuk mengkoordinasikan 

dan mengevaluasi pelaksanaan hasil pertemuan AMMTC serta membuat usulan 

kepada AMMTC pada pertemuan berikutnya ketua SOMTC Indonesia adalah 

Kabareskim Porli agar pelaksanaan operasional SOMTC lebih efektif dan efisien
96

 

Bentuk kerja sama AMMTC/SOMTC dalam implementasinya negara anggota 

ASEAN telah menyepakati 6 langkah kegiatan yang tertuang dalam ASEAN Work 

Program yang meliputi: petukaran informasi, masalah hukum, masalah penegak 

hukum, pelatihan, pembengunan kapasitas dan kerjasam ekstra regional. Pada 
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pertemuan SOMTC ke 5 pada bulan juni 2005 di Siem Reap, Kamboja telah 

dilakukan revisi terhadap Work Progamme masing-masing isu kejahatan 

transnasional guna menerapkan Rencana Aksi ASEAN dalam memerangi kejahatan 

tersebut. Empat priotas utama dalam pemberantasan kejahatan lintas negara di 

ASEAN yaitu Terrorism, Illcit Drugs Trafficking, Trafficking in persons dan Money 

Laundering, dan telah disahkan revisi program guna mengimplementasikan Rencana 

Aksi ASEAN dalam memerangi kejahatan transnasional.
97

 

ASEAN mengakui pentingnya kerangka hukum yang mengatur Mutual Legal 

Assistance (MLA) dan ekstradisi di kawasan ASEAN sebagai sebuah landasan yang 

solid untuk memerangi kejahatan transnasional. Pertemuan juga menyambut baik 

Deklarasi Vientiane Action Programme yang disahkan oleh KTT ke 10 ASEAN di 

Vientaine Laos November 2004, terutama program dari ASEAN Security Community 

(ASC) dan ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) yang antara lain 

menekankan pentingnya koordinasi di antara badan-badan terkait dalam 

pemberantasan kejahatan lintas negara di kawasan Asia Tenggara. Selain 

mengadakan pertemuan dengan negara-negara anggota ASEAN itu sendiri, 

AMMTC/SOMTC juga mengadakan pertemuan dengan negara-negara anggota 

ASEAN itu sendiri AMMTC/SOMTC juga mengadakan pertemuan dengan negara-

negara Mitra Dialog dalam rangka mencari peluang dan bantuan dalam meningkatkan 
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upaya penanggulangan kejahatan transnasional di kawasan Asia Tenggara khususnya 

narkotik.
98

 

 

a) AMMTC/SOMTC + 3 (Cina, Jepang dan Korea Selatan) 

Forum ini adalah suatu wadah pertemuan antara negara-negara ASEAN 

dengan negeri China,Jepang dann Korea Selatan dalam rangka penanggulangan 

kejahatan transnnasional. Pertemuan AMMTC + 3 ke 2 di Hanoi pada bulan 

November 2005 menyepakati: menjatuhkan hukuman pidana terhadap semua 

kegiatan,metoda dan praktek-praktek terorisme dalam segala bentuk serta 

manifestasinya sebagai bentuk kejahatan yang tidak dapat dijustifkasi dan 

memperkuat kerjasama dalam isu keamanan non-tradisional khususnya memerangi 

kejahatan internasional dan mendukung pelaksanaan Vientiane Action Programme, 

khususnya program dan upaya ASEAN Security Community (ASC) dan ASEAN 

Socio-cultural Community (ASCC).
99

 

 

b) AMMTC/SOMTC + China  

China memberikan dukungan penuh terhadap kerjasama antar negara anggota 

ASEAN, khususnya antar penegak hukum dalam memerangi kejahatan transnasional 
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yang meliputi: Anti terorisme, pengawasan narkoba, imigran gelap, perdagangan 

manusia, kejahatan maritim dan perdagangan senjata.
100

 

 

c) AMMTC/SOMTC + Jepang  

Pertemuan SOMTC + Jepang pertama kali dilaksanakan pada tahun 2004 

pada saat sidang SOMTC ke 4. Sedangkan pertemuan AMMTC + Jepang pertama 

kali dilaksanakan pada saat pertemuan AMMTC ke 4 pada tahun 2003. Kehadiran 

jepang dalam forum ini dimaksudkan untuk memfasilitasi negara-negara anggota 

ASEAN untuk memberantas dan menanggulangi kejahatan transnasional di wilayah 

Asia Tenggara.
101

 

 

d) AMMTC/SOMTC + Australia  

Forum ini adalah suatu wadah pertemuan antara negara-negara ASEAN 

dengan pemerintah Australia sebagai salah satu negara mitra dialog ASEAN dengan 

maksud untuk membantu memfasilitasi negara-negara anggota ASEAN dalam 

memberantas dan menanggulangi kejahatan transnasional di wilayah Asia tenggara. 

Pertemuan SOMTC+Australia yang pertama dilaksanakan pada tahun 2004 pada saat 

sidang SOMTC ke 4, sedangkan pertemuan AMMTC+Australia sampai saat ini 

belum dilaksanakan.
102
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e) AMMTC/SOMTC + India 

Forum ini adalah suatu wadah pertemuan antara negara-negara ASEAN 

dengan pemerintah India sebagai salah satu negara mitra dialog ASEAN dengan 

maksud untuk membantu memfasilitasi negara-negara anggota ASEAN dalam 

memberantas dan menanggulangi kejahatan transnasional di wilayah Asia tenggara. 

Pertemuan yang pertama dilaksanakan pada tahun 2005 pada saat sidang SOMTC ke 

5, sedangkan pertemuan AMMTC+India sampaiini belum dilaksanakan. 
103

 

 

f) AMMTC/SOMTC + Korea Selatan  

Upaya Korea Selatan dalam memberantas kejahatan transnasional di kawasan 

Asia Tenggara adalah melalui kerjasama regional yang meliputi memperluas kerja 

sama bidang hukum, Perjanjian Ekstradisi dan bantuan timbal balik penanganan 

kejahatan membentuk jaringan informasi criminal, program pelatihan dan pertukaran 

personel serta Investigasi gabungan. 
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