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BAB III 

IMPLEMENTASI KERJASAMA KEAMANAN ASEAN TIONGKOK 

DALAM MENGATASI KEJAHATAN PERDAGANGAN NARKOBA 

(DRUG TRAFFICKING) 

 

 Dalam BAB ini , peneliti akan menjelaskan implementasi kerjasama 

ASEAN dan Tiongkok dalam mengatasi kejahatan perdagangan narkoba di 

kawasan ASEAN dan Tiongkok. Kerjasama ini melibatkan ASEAN-China 

Cooperative Response to Dangerous Drugs (ACCORD) yang dibentuk tahun 

2000, sesuai dengan kesepakatan yang telah ada. ACCORD adalah kerjasama 

ASEAN dan Tiongkok yang khusus mengatasi permasalahan narkoba. 

 Dalam upaya pemberantasan narkoba, ASEAN dan Tiongkok bersandar 

pada 4 pilar dari ACCORD, yang menjadi acuan apa saja yang harus dicapai oleh 

kerjasama ASEAN dan Tiongkok dalam mengatasi kejahatan narkoba. Setelah 

penandatanganan MoU tahun 2004, badan-badan penegak hukum negara anggota 

ASEAN dan juga Tiongkok memakai program kerja dari ASEAN Plan of Action to 

Combat Transnational Crime bagian Illicit Drugs yang telah ditetapkan dalam 

AMMTC dan ASOD. Di program kerja tersebut dikatakan bahwa project dan 

aktivitas yang terkait masalah narkoba berada di bawah ASEAN Plan of Action on 

Transnational Crime yang akan dielaborasi dengan ACCORD Plan of Action.  
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3.1 ASEAN-China Cooperative Response to Dangerous Drugs (ACCORD)  

 Pada tahun 1997, Tiongkok telah resmi menjadi Mitra Wicara ASEAN, 

atau dikenal sebagai ASEAN+1, bersama dengan Jepang dan Korea yang 

tergabung dalam ASEAN+3 pada ASEAN Regional Forum
146

. Pada kesempatan 

tersebut, dibahaslah mengenai komitmen Mitra Wicara dan juga ASEAN dalam 

memperkuat dialog dan kerjasama di segala bidang sebagai simbiosis mutualisme. 

Dalam kerjasama di bidang keamanan, kedua belah pihak membahas isu 

keamanan non tradisional yang di dalamanya memuat tentang isu perdagangan 

narkoba dan manusia. Sebagai langkah awal dalam mengatasi isu ini, dibentuklah 

kerjasama ASEAN-China Cooperative Response to Dangerous Drugs (ACCORD)  

dalam pengendalian narkotika pada Oktober tahun 2000 saat kongres 

internasional “In Pursuit of Drug Free ASEAN 2015: Berbagi Visi, Memimpin 

Perubahan” di Bangkok
147

.  

 Negara-negara anggota ASEAN dan pemerintah Republik Rakyat 

Tiongkok (RRT) telah sepakat untuk menghilangkan atau mengurangi secara 

drastis peredaran obat-obatan terlarang pada tahun 2015 yang terdapat pada Plan 

of Action. Kesepakatan ini dituangkan dalam kongres internasional yang diadakan 

pada tanggal 11-13 oktober 2000 di kongres United Nations Conference Centre di 

Bangkok , dimana dihadiri oleh lebih dari 30 pemerintah, 16 organisasi 

                                                 
146

 Joint Declaration ASEAN China, diakses dalam 

http://www.vifindia.org/sites/default/files/Joint%20Declaration%20of%20ASEAN%20and%

20China%20on%20Cooperation%20in%20the%20Field%20of%20Non-

Traditional%20Security%20Issues,%202002.pdf  (07/07/2017, 23.00 WIB) 
147

    Chinese State Councillor Luo Gan attended the Congress, which was  cosponsored by 

Thailand and the UNODCCP, diakses dalam 

https://nottingham.ac.uk/cpi/documents/discussion-papers/discussion-paper-6-china-asean-

drug-issue.pdf (07/07/2017, 23.00 WIB) 

http://www.vifindia.org/sites/default/files/Joint%20Declaration%20of%20ASEAN%20and%20China%20on%20Cooperation%20in%20the%20Field%20of%20Non-Traditional%20Security%20Issues,%202002.pdf
http://www.vifindia.org/sites/default/files/Joint%20Declaration%20of%20ASEAN%20and%20China%20on%20Cooperation%20in%20the%20Field%20of%20Non-Traditional%20Security%20Issues,%202002.pdf
http://www.vifindia.org/sites/default/files/Joint%20Declaration%20of%20ASEAN%20and%20China%20on%20Cooperation%20in%20the%20Field%20of%20Non-Traditional%20Security%20Issues,%202002.pdf
https://nottingham.ac.uk/cpi/documents/discussion-papers/discussion-paper-6-china-asean-drug-issue.pdf
https://nottingham.ac.uk/cpi/documents/discussion-papers/discussion-paper-6-china-asean-drug-issue.pdf
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internasional yang menyatakan dukungan mereka terhadap kerjasama ASEAN 

dan Tiongkok ini
148

.  

 Pada kongres tersebut, Tiongkok dan ASEAN mengadopsi Plan of Action 

ASEAN-China Cooperative Response to Dangerous Drugs (ACCORD) dan 

menyatakan niat mereka untuk kawasan bebas narkoba ASEAN 2015. Plan of 

Action ini membentuk kerjasama yang berfokus kepada 4 pilar
149

 : 

1.  Mempromosikan civil awareness dan respon sosial dengan proaktif 

menganjurkan bahaya narkoba.  

2.  Mengurangi konsumsi obat-obatan terlarang dengan membangun 

konsensus dan berbagai praktik dalam mengurangi permintaan obat-

obatan terlarang.  

3  Memperkuat aturan perundangan melalui peningkatan jaringan 

pengawasan dan pengafilan serta meningkatkan kerjasama penegakan 

hukum dantinjauan  legislatif 

4.  Menghilangkan atau mengurangi secara signifikan produksi tanaman 

narkotika ilegal dengan mendorong program pengembangan alternatif. 

Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN-Tiongkok keenam pada tahun 

2002, kedua belah pihak mengeluarkan Joint Declaration of ASEAN and China on 

Cooperation in the Field of Non-Traditional Security Issues. Pemberantasan obat-

obatan terlarang berada diatas kerjasama mereka menangani isu-isu non 

                                                 
148

    UNDCP Eastern Horizons; News on the fight against drugs and crime in East Asia and the 

Pacific, United Nations International Drug Control Programme (UNDCP), No. 4 , December 

2000. Hal. 4 , diakses dalam 

https://www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific/Publications/eastern_horizons/EH0

4.pdf (07/07/2017, 23.00 WIB) 
149

   ASEAN, diakses dalam  http://asean.org/plan-of-action-to-implement-the-joint-declaration-

on-asean-china-strategic-partnership-for-peace-and-prosperity-2/ (07/07/2017, 23.00 WIB) 

https://www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific/Publications/eastern_horizons/EH04.pdf
https://www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific/Publications/eastern_horizons/EH04.pdf
http://asean.org/plan-of-action-to-implement-the-joint-declaration-on-asean-china-strategic-partnership-for-peace-and-prosperity-2/
http://asean.org/plan-of-action-to-implement-the-joint-declaration-on-asean-china-strategic-partnership-for-peace-and-prosperity-2/
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traditional security untuk tujuan ini, maka diperlukan pertukaran informasi, 

pelatihan personil, dan kapasitas building
150

. Pada tahun 2004, ditandatanganilah 

MoU kerjasama dalam non traditional security yang mana pada urutan pertama 

adalah pemberantasan narkoba.  

3.2. Mekanisme 4 Pilar ACCORD
151

 

       3.2.1. Mekanisme Pilar I 

1. Mekanisme ini dapat dilakukan dengan cara mengembangkan program 

pencegahan berbasis sekolah yang di dalamnya termasuk kurikulum 

keterampilan hidup.  

2. Dengan melakukan pembentukan kemitraan antara sektor publik dan swasta, 

termasuk media, organisasi berbasis non-pemerintah dan masyarakat, 

akademik dan lembaga penelitian, dan organisasi berbasis keagamaan untuk 

merencanakan, melaksanakan, dan memantau kesadaran masyarakat sipil dan 

melakukan advokasi untuk penyalahgunaan narkoba. 

    3.2.2. Mekanisme Pilar II 

1. Melakukan pengembangan program pencegahan berbasis sekolah, termasuk 

kurikulum keterampilan hidup. 

2. Melakukan penguatan kebijakan pelarangan ATS nasional untuk mengurangi 

permintaan akan obat-obatan terlarang dengan mengatasi ATS sebagai prioritas 

nasional dan menggabungkan : 

    a. Treatment dan Rehabilitasi 

                                                 
150

    Beatrice, Op. Cit. Hal. 62 
151

    United Nations Office on Drugs and Crime Regional Centre for East Asia and the Pacific, 

Drug Free ASEAN 2015: Status and Recommendations, diakses dalam 

https://www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific/Publications/ASEAN_2015.pdf 

(07/07/2017, 23.00 WIB) 

https://www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific/Publications/ASEAN_2015.pdf
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 Demand Reduction Division mengenai treatment dan rehabilitasi 

terkandung dalam target dan tujuan Pilar II (Demand Reduction. Pilar II 

melibatkan peningkatan kualitas dan cakupan treatment dan rehabilitasi bagi 

pecandu, terutama untuk penyalahgunaan ATS.
152

 Hal ini dicapai dengan: 

a. Melakukan perkembangan sistem untuk mengidentifikasi awal dan rujukan 

individu yang membutuhkan perawatan penyalahgunaan narkoba, terutama 

dalam menyalahgunaan narkoba jenis ATS, melalui peer outreach contact, 

keterlibatan dari pihak sekolah dan tempat kerja, meningkatkan screening 

puskesmas, rujukan pengadilan narkoba, dan pembentukan program 

penyalahgunaan narkoba dalam pengaturan kustodian, seperti penjara dan 

fasilitas penahanan remaja yang sesuai. 

b.   Mendukung layanan treatment untuk menyediakan berbagai modalitas, dari 

konseling singkat, rawat inap dan harus mencakup komponen aftercare 

berbasis masyarakat dengan keterlibatan keluarga yang kuat dalam proses 

pemulihan. 

c.  Melibatkan peran organisasi-organisasi non-pemerintah dalam mendukung 

rehabilitasi kesehatan dan sosial, dan pelatihan kerja dan penempatan. 

 d. Mengembangkan sistem informasi manajemen untuk melacak kemajuan 

treatment dan evaluasi tindak lanjut dan sebagai mekanisme untuk 

memperbaiki operasional program dan meningkatkan efektivitas pelayanan 

treatment. 

 

                                                 
152

    UNODC, 2008, Drug-Free ASEAN 2015: Status and Recommendations, diakses dalam 

https://www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific/Publications/ASEAN_2015.pdf 

(07/07/2017, 23.00 WIB)  

https://www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific/Publications/ASEAN_2015.pdf
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b. HIV/AIDS
153

 

Demand Reduction Division mengenai HIV / AIDS terkandung dalam target dan 

tujuan Pilar II (Demand Reduction). Tujuan utamanya adalah untuk: 

a. Mengurangi HIV /AIDS dari penyalahgunaan narkoba lewat program 

pencegahan dan pendidikan dalam masyarakat umum, di kalangan sekolah 

dan generasi muda, dan kumpulan masyarakat yang beresiko tinggi dan 

rentan akan penyakit HIV / AIDS, termasuk penyalahgunaan narkoba, 

melalui penerapan praktek-praktek terbaik untuk mencegah atau mengurangi 

penyebaran HIV, seperti peer-to-peer outreach, voluntary testing, konseling, 

perawatan dan dukungan, distribusi kondom, dan terapi substitusi. 

b. Memaksimalkan efektivitas program yang ditujukan untuk pencegahan 

penularan dengan menghilangkan atau mengurangi stigma dan diskriminasi 

yang terkait dengan HIV / AIDS. 

c. Meninjau undang-undang yang ada, kebijakan, dan praktek yang menghambat 

program dari ketersediaan dan menghambat individu dalam mengakses 

layanan bagi mereka yang berstatus HIV / AIDS dan penyesuaian hukum dan 

kebijakan. Laos diklasifikasikan oleh UNAIDS sebagai negara dengan 

prevalensi rendah, dengan prevalensi diperkirakan 0,06 persen. Kasus HIV 

dan AIDS pertama kali didiagnosis pada tahun 1990 dan 1992.  

 

 

 

                                                 
153

  UNODC, 2008, Drug-Free ASEAN 2015: Status and Recommendations, Ibid. 
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     3.2.3. Mekanisme Pilar III
154

 

 Semua hal yang berkaitan dengan Supply Reduction dibahas dalam target 

dan tujuan yang terkandung dalam Pilar III (Penegakan Hukum) dari ACCORD 

Plan of Action. 

a. Kapasitas Nasional 

 Dalam hal Kapasitas Nasional, target dan tujuan berikut telah secara 

eksplisit diatur dalam Pilar III dari ACCORD Plan of Action: 

a. Menutup pabrik pembuatan obat-obatan terlarang dan pencegahan pengalihan 

narkoba melalui pengembangan kemitraan dengan para pemangku 

kepentingan, perumusan pedoman pengalihan pencegahan dan pembentukan 

Kode Etik untuk bahan kimia / industri farmasi, pengembangan regulasi, 

penyelenggaraan lokakarya dan pertemuan  kelompok para ahli untuk berbagi 

informasi, dan, pengembangan strategi untuk kerjasama pada tingkat 

operasional. 

b. Lembaga pengendalian narkoba nasional melakukan evaluasi untuk 

mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan kapasitas nasional 

dan sumber daya untuk pelatihan personil dalam kontrol penegakan hukum 

narkoba 

c. Penguatan kapasitas sistem peradilan pidana nasional, termasuk par hakim, 

jaksa, dan aparat penegak hukum untuk menerapkan undangundang 

pengawasan narkoba, termasuk menciptakan unit-unit investigasi khusus dan 

                                                 
154

    Beatrice, Op. Cit. Hal. 93 
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mempertimbangkan jaksa khusus dan drug treatment courts dan ratifikasi dan 

implementasi penuh Konvensi PBB yang relevan. 

b. Kerjasama Regional
155

 

    Sebagai awal untuk merealisasikan ASEAN Drug Free 2015, kerjasama paralel 

antar negara-negara di kawasan ini diperlukan dan serangkaian target 

dimaksudkan untuk memberikan arah bagi kegiatan kerjasama yang dicapai antara 

negara-negara yang berpartisipasi. Termasuk mendorong dan memfasilitasi 

kerjasama antara negara-negara 

 ACCORD, terlibat dalam operasi bersama pada manufaktur dan 

perdagangan narkoba, melakukan pertemuan internasional untuk bertukar 

informasi, pengalaman dan praktik terbaik dan memperkuat mekanisme untuk 

memfasilitasi kerjasama internasional dalam penyelidikan dan penuntutan terkait 

narkoba, pelatihan operasional, penempatan petugas penghubung, fasilitasi 

pertukaran sementara staf ahli, partisipasi dalam investigasi bersama, dan 

penguatan pengumpulan informasi dan pertukaran pada kasus tindak pidana 

transnasional terorganisasi. 

c. Kerjasama Lintas batas 

 Masalah kerjasama lintas batas merupakan komponen utama dalam 

mencapai tujuan dalam Pilar III dari ACCORD Plan Of Action dan dibahas dalam 

tujuan berikut: 

                                                 
155

  Ibid. 
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a. Peningkatan kerjasama lintas batas dengan memperkuat struktur hubungan dan 

kerjasama operasional reguler antara pemerintah dan lembaga penegak hukum 

di tingkat lokal, nasional, dan regional 

b. Memperluas, memperkuat, dan meningkatkan struktur Border Liaison Office 

yang ada 

c. Meningkatkan kerjasama untuk memerangi perdagangan narkoba melalui jalur 

laut (waterways) melalui seorang ahli regional dalam pertemuan kelompok 

kerja. 

d. Mutual Legal Assistance
156

 

Mutual Legal Assistance (MLA) merupakan tujuan utama dalam Pilar III. Tujuan 

dalam Pilar III menangani masalah ini meliputi: 

a. Mengembangkan dan menerapkan kerangka kerja yang mencakup ekstradisi, 

pertukaran bukti, peningkatan pertukaran pengalaman pada undang-undang 

nasional, peradilan, dan penegakan hukum dalam kaitannya dengan kejahatan 

terkait narkoba di kalangan pemerintah dan instansi terkait 

b. Mendorong kerjasama internasional dengan memfasilitasi MLA dalam 

melakukan penyelidikan pencucian uang, penangkapan, ratifikasi dan 

penuntutan, dan mengembangkan proses yang efisien untuk pelaksanaan 

permohonan bantuan 

hukum. 

c. Memperkuat mekanisme untuk memfasilitasi kerjasama internasional dalam 

penyelidikan dan penuntutan terkait narkoba dengan membentuk otoritas 

                                                 
156

   Ibid. 
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terpusat dan nasional untuk kerjasama internasional dalam masalah MLA, 

seperti, ekstradisi, asset tracing dan perampasan, dan operasi maritim.  

5. Precursor Control
157

 

Pengendalian prekursor, terutama yang digunakan untuk produksi ATS, telah 

menjadi tanggung jawab utama dalam upaya untuk mencegah pembuatan obat-

obatan terlarang. Pengendalian supply Prekursor ditujukan 

dalam Pilar III dalam ACCORD Plan of Action melalui: 

a. Penekanan dan pencegahan pengalihan bahan kimia prekursor dengan 

mengembangkan dan memperkuat legislasi nasional, prosedur pengendalian, 

dan pemenuhan mekanisme, mendukung industri kimia dan farmasi dalam 

upaya untuk mencegah pengalihan bahan kimia prekursor, dan dengan bekerja 

sama dengan negara-negara dengan masalah yang sama melalui berbagi 

pengalaman, pertukaran informasi, dan mengambil tindakan bersama terkait 

perdagangan bahan kimia prekursor dan peralatan yang digunakan dalam 

pembuatan obat-obatan terlarang, termasuk back – tracking investigation. 

b. Penguatan kapasitas nasional dan sumber daya untuk pelatihan personil dalam 

penyelidikan pengalihanprekursor dan perdagangan, prosedur investigasi dalam 

operasi laboratorium prekursor gelap narkoba, penanganan yang aman dan 

identifikasi awal bahan kimia prekursor, dan mengontrol penegakan peraturan dan 

hukum bahan kimia prekursor.  
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 Ibid. 
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    D. Mekanisme Pilar IV
158

 

Semua hal yang berkaitan dengan Demand Reduction Division dibahas dalam 

target dan tujuan yang terkandung dalam Pilar IV (Pengembangan Alternatif) dari 

ACCORD Plan of Action. Hal ini dapat dicapai dengan mengatasi masalah 

budidaya opium sendiri: 

a. Dengan melanjutkan pelaksanaan, survei tahunan dengan mengawasi peredaran 

ganja dan opium untuk mengidentifikasi dan mengukur kultivasi dan produksi 

gelap, pada saat yang sama, membangun kapasitas dengan berbagi pengalaman 

tentang pemantauan dan melakukan penilaian dan mengembangkan sistem 

manajemen informasi yang efektif 

b. Dengan menganalisis akar penyebab, seperti faktor sosial ekonomi, yang 

memotivasi petani untuk tidak menanam tanaman terlarang dan, melalui 

penelitian, menentukan mekanisme bahwa petani yang berhenti budidaya 

tanaman ilegal telah berhasil dengan perubahan dalam budidaya tanaman dan 

dengan mengambil tindakan terhadap isu-isu yang berdampak pada 

kesejahteraan petani yang berhenti memproduksi tanaman terlarang dan 

menanam tanaman alternatif lainnya. 

c. Dengan menyediakan mata pencaharian alternatif yang berkelanjutan dan 

menghasilkan pendapatan bagi petani budidaya tanaman ilegal melalui 

kombinasi kerja sama regional antara proyek-proyek pembangunan alternatif 

dan organisasi untuk mempromosikan jaringan dan berbagi praktek-praktek 

inovatif dan dengan menyediakan bantuan darurat, kebutuhan dasar, dan 
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 UNODC, 2008, Drug-Free ASEAN 2015: Status and Recommendations, Loc. Cit 
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pengembangan tanaman dan produk ekspor dan strategi pasar yang 

berkelanjutan bagi para petani dan keluarga mereka. 

d. Dengan mengatasi isu-isu mengenai potensi kemiskinan dan kerawanan 

pangan, serta, keamanan dari eksploitasi petani yang telah berhenti menanam 

tanaman ilegal dan isu-isu tentang pergeseran budidaya tanaman ilegal. 

3.2 Implementasi ACCORD dalam Mengatasi Kejahatan Narkoba 

 Implementasi ACCORD dilakukan oleh Regional Task Force. Task Force 

ini terdiri dari perwakilan pemerintah dari sbeelas negara ACCORD serta 

perwakilan kedutaan besar, LSM dan organisasi lainnya. Four Task Forces – 

salah satu pilar dari Plan of Action – adalah senjata bagi rencana operasional. Key 

Task Force bertanggung jawab melakukan kordinasi operasional melalui 

pembuatan rencana kerja tahunan, meninjau tindakan, dan prioritas dalam proyek 

identifikasi untuk wilayah tersebut.  

 Setiap Task Force Satuan Tugas (SatGas) bertemu setiap tahun. Dalam 

memantau tujuan dan sasaran ACCORD, dilakukan melalui pengumpulan data 

dari berbagai sumber, dengan menganalisis laporan yang disampaikan oleh 

delegasi nasional pada Annual Task Force Meetings dam tugas tahunan dalam 

rapat tentang penilaian berkala terhada indikator nasional dan regional. Pada 

Oktober 2005, The Plan Action telah direvisi pada Second ACCORD International 

Congress di Beijing, Tiongkok.  
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 Negara ini mencerminkan perubahan dalam pengendalian obat di wilayah 

ini sejak dibentuk pada tahun 2000. Pembaruan ini meliputi
159

 ; (a) Menekan 

ketersediaan bahan kimia prekursor dalam pembuatan obat terlarang, (b) 

memberikan peluang menghasilkan pendapatan alternatif bagi petani yang 

menamam tanaman obat terlarang, (c)mengurangi dan mengendalikan keuntungan 

dari perdagangan narkoba, (d) Meningkatkan ketersediaan intervensi pencegahan, 

pengobatan dan rehabilitasi primer, (e) Meningkatkan kerjasama regional antara 

pemerintah, (f) Memperkuat kapasitas aparat penegak hukum, (g) mengurangi 

kerentanan HIV akibat penyalahgunaan obat terlarang, (h) Memobilisasi instansi 

pemerintah, LSM, media dan sektor swasta dalam perang melawan obat terlarang. 

 Dalam pengimplementasian Pilar I dan II, pada tahun 2006 di Pnom Penh, 

Kamboja, United Nations Children’s Fund (UNICEF) mendukung dan 

memberikan dana kepada Kementerian Sosial Kamboja untuk mendukung 

pembentukan dan operasional Youth Rehabilitation Centre (YRC) di Choam Chao 

Phnom Penh. YRC adalah adalah fasilitas kesejahteraan sementara untuk anak-

anak yang berisiko menggunakan narkoba. YRC juga berfungsi sebagai 

pengembangan kapasitas bagi pekerja sosial dan staf pusat, sebagai sarana 

perumusan pendekatan manajemen kasus, pusat konseling tentang narkoba, 

melakukan pelacakan pengedaran narkoba melalui keluarga, melakukan 

sosialisasi tentang pentingnya peran keluarga terhadap pengawasan anak dalam 

bahaya narkoba, mendukung pendidikan nonformal,  dan perbaikan hidup
160

. 
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 UNODC, 2008, Drug-Free ASEAN 2015: Status and Recommendations, Loc. Cit 
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   UNICEF response to reports of torture in Cambodian drug detention centres, 2010, diakses 

dalam  https://www.hri.global/contents/609 (07/07/2017, 23.00 WIB) 

https://www.hri.global/contents/609
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 Dalam mengimplementasikan Pilar ke III, pada Oktober tahun 2007 

Petugas Penegak Hukum Thailand menyita 50 ton minyak sassafras
161

 di 

Pelabuhan Laem Chabang Thailand. Minyak sassafras berasal dari Kamboja yang 

akan dikirim ke Tiongkok dan juga Amerika Serikat. Di tahun yang sama, badan 

pengak hukum mulai bergerak dalam penyitaan besar-besaran bahan kimia 

prekursor , termasuk 5,7 ton anhidrida asetat dan 5,8 ton efedrin (kedua baan ini 

adalah bahan kimia pembuat narkotika). Di Filipina, selama tahun 2007, petugas 

bea cukai menyita paket berisi aseton dan toluena yang digunakan dalam 

pembuatan klandestin methampethamine. Di kamboja tahun 2008, aparat penegak 

hukum menghancurkan 33 ton minyak safrolerich
162

. 

 Pada tahun 2002 hingga 2006, pemerintah negara Segitiga Emas yaitu 

Thailand, Myanmar dan Laos melakukan eradiksi besar-besaran terhadap 

peredaran dan budidaya obat-obatan terlarang
163

. Hal ini dimulai dari penguatan 

undang-undang yang lebih ketat bersama dengan pembuatan kebijakan pinalti 

berat terhadap pelaku yang terlibat. Berbagai Task Force dilibatkan oleh 

pemerintah 3 negara ini, dengan melakukan pertukaran infomarsi intelijen 
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   Minyak Sassafras atau biasa disebut sebagai Safrole adalah salah satu bahan yang dalam dunia 
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terhadap jalur-jalur yang dilalui oleh para pelaku. Selain itu, pemerintah Segitiga 

Emas terjun langsung untuk memusnahkan tanaman opium yang dibudidayakan 

oleh beberapa masyarakat, terutama di Myanmar. Dalam operasi ini, Thailand 

Myanmar dan Laos melibatkan organisasi PBB yaitu United Nations on Drugs 

and Crime (UNDC) dalam pemberian bantuan dan juga pengawasan langsung
164

. 

 Pada bulan Maret tahun 2008, aparat penegak hukum di Sichuan Provinsi 

Tiongkok membongkar sebuah laboratorium untuk pembuatan ketamin secara 

ilegal. Selain itu, di laboratorium tersebut ditemukan 196 kg ketamin dan 

beberapa peralatan pembuatan bahan-bahan kimia. Pada tahun yang sama, empat 

laboratorium ketamine klandestin dibongka dan 400 kg ketamin disita di Provinsi 

Guangdong, Tiongkok.
165

  

 Kerja sama dalam pertukaran informasi dilakukan oleh Thailand, Laos, 

Myanmar dan Tiongkok, merespon berita pembubuhan awak kapal Tiongkok yang 

diduga dilakukan oleh kelompok kriminal Myanmar. Pada tahun 2005, kepolisian 

Thailand, Laos , Myanmar serta Tiongkok melakukan investigasi bersama, 

menyusul informasi dari masyarakat dan media terdapat pembunuhan pelaut asal 

Tiongkok di wilayah negara Mekong
166

. Dalam investigasi bersama tersebut, 

Thailand, Myanmar dan Laos menyampaikan informasi jika mayat korban asal 

Tiongkok dtemukan di Chiang Rai Thailand. Berdasarkan informasi, pejabat 

militer Thailand mencurigai adanya keterlibatan sebuah sindkat kejahatan 
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perdagangan narkoba yang dijalankan oleh penjahatan etnis Myanmar, yaitu Nor 

Kham.  

 Berdasarkan laporan, sindikat tersebut didiuga meminta uang kepada awak 

kapal yang dibajaknya, namun ditolak dan pada akhirnya di bunuh. Merespon 

informasi tersebut, Beijing mengimkan kapal patroli Tiongkok ke Thailand di 

sepanjang sungai Mekong.  Richard Cronin, direktur Program Asia Tenggara di 

Stimson Center menganalisis bahwa akibat dari dominasi perdagangan kargo 

Tiongkok, membuat masyarakat lokal menjadi kurang suka. Keterlibatan drug 

lord Myanmar menjadi salah satu faktor kecurigaan karena anggota-anggota 

kelompok tersebut biasanya mengumpulkan uang yang berasal dari kapal dan 

pedagang yang melewati sungai Mekong
167

. Pada tahun yang sama pula, ASEAN 

dan juga Tiongkok membentuk joint action to combat amphetamine type drug 

crime pada Desember 2005, dengan melibatkan departemen penegakan hukum 

dari Tiongkok, Filipina, Malaysia, Singapura , Myanmar dan Thailad. Negara-

negara ini telah menargetkan sekelompok kasus narkoba terbesar dan telah 

membentuk mekanisme kerjasama yang sangat efisien
168

.  

 Pada tahun yang sama, Polisi Filipina mendapatkan informasi dari Polisi 

Tiongkok bahwa terdapat kasus perdagangan narkoba terbesar yang akan 

menjadikan Filipina dan Tiongkok sebagai rute. Hal ini berawal dari Kepolisian di 

pesisir tenggara Tiongkok yaitu Fujian yang telah menyeldiiki kasus 

penyelundupan narkoba yang melibatkan Filipina pada bulan juli. Pada bulan 

septemper , polisi kedua negara membentuk tim detektif gabungan, untuk melacak 

                                                 
167

 Ibid. 
168

        Zhou K, 2009, China Asean Relations in international Law, United Kingdom : Chandos 

Publishing. hal. 164 



91 

 

penyelundup narkoba besar yaitu Shao Chuntian, yang dicari oleh kepolisian 

Tiongkok dn juga negara-negar Asia Tenggara
169

. Pada bulan november, polisi 

menemukan bahwa Shao telah menyelundupkan saton efedrin ke Tiongkok dan 

mendirikan pabrik di Filipina untuk menghasilkan “yaba”. Pada tanggal 19 

Desember, polisi Filipina menangkap tiga tersangka Tiongkok di bandara Manila, 

dan dua tersangka di pabrik Filipina tersebut
170

. Di saat yang bersamaan, polisi 

menangkap Shao Chuntian dan 14 tersangka lainnya di Fujian.  

 Operasi ini menjadi operasi besar antara Filipina dan Tiongkok, yang telah 

menyita satu ton efedrin dan 350 kg metamfetamin kristal. Operasi ini merupakan 

operasi dari kerjasama regional yang telah disepakati antara Tiongkok dan Filipina 

dalam ACCORD dan juga Kerjasama dalam Keamanan Non Tradisional. 

 Implementasi Pilar III lainnya berasal dari Sekretariat ASEAN yang juga 

telah mengkordinasi dengan ACCORD untuk melakukan serangkaian seminar, 

training dan meeting dalam rangka memeuhi perjanjian kerjasama yang tercantum 

dalam AMMTC  Work Plan dan juga MoU anti narkoba selama tahun 2005, 

Tabel 2.
 171

 

Tabel Pelaksanaan MoU ACCORD selama tahun 2005 

No Nama Kerjasama Tempat Tahun 

1 Seminar on Illicit Traffic by 

Waterways for ACCORD 

Partners 

Phuket, Thailand 20-22 June 2005 
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2 Training on Drug Demand 

Reduction in Thailand for 

Practitioners in ACCORD 

Partner Countries Meeting of 

ACCORD (ASEAN-China 

Cooperative Operations in 

Response to Dangerous Drugs) 

Cebu, Philippines Task Force II 

on Demand Reduction 

Bangkok 4-5 August 2005 

3 Meeting of ACCORD (ASEAN-

China Cooperative Operations in 

Response to Dangerous Drugs) 

Task Force I on Civic Awarenes 

Chiang Mai, 

Thailand 

15 August 2005 

4 2nd ASEAN and China 

Cooperative Operations in 

Response to Dangerous Drugs 

(ACCORD) Joint Task Force 

Meeting 

Singapore 29 September 

2005 

 

 Untuk meminimalkan sumber obat "Golden Triangle" pemerintah 

Myanmar, Laos memperkuat telah memperkuat kerja sama dengan Tiongkok 

untuk melakukan budidaya alternatif penggani opium. Pada bulan April 2006, 

Dewan Negara Tiongkok mengeluarkan sebuah dokumen khusus untuk 
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mendorong perusahaan domestik pergi ke Myanmar dan Laos utara untuk 

melakukan pekerjaan pembangunan alternatif, dan menyediakan dana khusus 

untuk pengembangan alternatif asing
172

. 

 Badan Pengawas Narkotika Nasional telah mempercepat pembangunan 

proyek pengembangan alternatif anti-narkoba di Myanmar Utara dan wilayah 

Utara. Pada bulan Mei, pemerintah Tiongkok meluncurkan proyek bantuan 

penanaman alternatif 5 juta yuan di wilayah negara bagian Shan yang terbesar di 

Myanmar. Zhang Xinfeng, wakil direktur Komite Anti-Obat Nasional dan Wakil 

Menteri Keamanan Publik, memimpin sebuah delegasi untuk mengunjungi Laos 

pada bulan Februari. Untuk pertama kalinya, dia diangkat ke proyek demonstrasi 

pengembangan anti-obat anti-narkoba atas nama Komite Anti-Obat Nasional. 

 Pada bulan Mei, Myanmar telah menandatangani MoU Anti-Narkoba 

Sino-Burma dan Komite Anti-Narkotika kedua negara mengenai pemantauan 

pengintaian jarak jauh dari budidaya opium di wilayah Myanmar. Untuk 

melaksanakan memorandum pemantau penginderaan jarak jauh Sino-Burma 

bersama-sama melakukan pekerjaan inspeksi di lapangan. Untuk mengurangi 

kekurangan pangan akibat opium opium di daerah yang bersangkutan, pemerintah 

China memberikan bantuan pangan 10.000 ton beras ke wilayah Myanmar.  

 Dengan upaya kedua belah pihak, bantuan pangan tersebut berhasil 

dilaksanakan pada bulan November untuk mengkonsolidasikan larangan opium 

opium di Myanmar utara. Menurut laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa, pada 

tahun 2006, area budidaya opium di wilayah Burma adalah 32,3 juta mu, turun 34 
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persen. Produksi obat tradisional dan produksi obat tradisional seperti 315 ton 

opium dan heroin terus menurun. Kerjasama ini merupakan kerjasama yang 

termasuk dalam Pilar mekanisme ACCORD Pilar ke 4, yang menyebutkan bahwa 

negara-negara yang terlibat dalam perjanjian melawan narkoba harus 

menyediakan lapangan pekerjaan pengganti bagi masyarakat yang menjikan 

budidaya opium sebagai lapaangan pekerjaan. 

 Selain itu, dalam melaksanakan Pilar IV, Pemerintah Special 

Administrative Region Hong Kong (Hong Kong SAR) , Myanmar, Filipina, 

Singapura dan Tiongkok Taipei secara berkala melaporkan perkembangan 

peredaran ketamin. Hasil Laporan tersebut mengatakan bahwa sekitar 58,5 persen 

pengguna ketamin berada di bawah usia 21 tahun. Selain itu, pada tahun 2008, 

Kamboja melaporkan bahwa terdapat penyalahgunaan keyamine di beberapa 

provinsi di negaranya
173

. 

 Dalam hasil dari implementasi berbagai pilar ACCORD, bisa dilihat 

terjadi penurunan yang signifikan pada gambar 2.3 hingga tahun 2006. Dari 

statistik tersebut, Thailand, Myanmar dan juga Laos memiliki peran penting 

dalam penurunan statistik tersebut , karena Thailand, Myanmar dan Laos memiliki 

sumbangsih terbesar dalam peredaran narkoba di kawasan Asia. Operasi besar-

besaran yang dilakukan oleh Negara Segitiga Emas, ataupun negara-negara di 

Asia Tenggara lainnya bersama dengan Tiongkok dan juga organisasi 

internasional lainnya menunjukkan keseriusan pemerintah dalam isu ini. 
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