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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Belanda adalah negara yang melegalkan penggunaan ganja. Kebijakan 

tersebut berdasarkan undang-undang obat di Belanda. Hukum narkoba di 

Belanda adalah undang-undang Opium. The Opium Act pertama tahun 1919 

adalah hasil dari partisipasi Belanda pada konvensi Opium internasional di 

Den Haag tahun 1912 yang masih merupakan dasar undang-undang ini. 

Undang-undang tersebut diubah tahun 1976 yang menegaskan perbedaan 

antara resiko obat yang tidak dapat diterima atau tidak resmi (hard drugs) dan 

ganja yang dapat diterima (soft drugs).1 Ganja secara de facto legal dan 

memiliki bentuk kebijakan dekriminalisasi2 dimana pengguna ganja bebas 

menggunakan ganja, tidak mendapat hukuman dan harus membelinya di 

coffeeshop dengan ketentuan 5 gram per individu dalam sehari. Hal ini diikuti 

dengan ketentuan setiap coffeeshop tidak boleh memiliki ganja lebih dari 500 

gram sebagai persediaan.  

 Fenomena ganja di Belanda pada umumnya meningkat dari hari ke hari. 

Peningkatan penggunaan ganja tersebut menyebabkan meningkatnya 

kejahatan. Hal ini dibuktikan dengan adanya kejahatan terorganisasi yang 

                                                             
1 UN Staff, Single Convention On Narcotic Drugs 1961, As amended by the 1972 Protocol 

amending the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, diakses dalam 

http://www.unodc.org/pdf/convention_1961_en.pdf (2/9/2016, 17:00 WIB) 
2 Steve Rolles, Cannabis Policy In Netherland, 2014, Uk:Transform Drugs Policy Foundation. 

diakses dalam https://www.unodc.org/documents/ungass2016/Contributions/Civil/Transform-

Drug-Policy-Foundation/Cannabis-policy-in-the-Netherlands.pdf (27/8/2016,15.17WIB) 

http://www.unodc.org/pdf/convention_1961_en.pdf
https://www.unodc.org/documents/ungass2016/Contributions/Civil/Transform-Drug-Policy-Foundation/Cannabis-policy-in-the-Netherlands.pdf
https://www.unodc.org/documents/ungass2016/Contributions/Civil/Transform-Drug-Policy-Foundation/Cannabis-policy-in-the-Netherlands.pdf
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terjadi lintas perbatasan negara dan melibatkan kelompok atau jaringan yang 

bekerja dilebih dari satu negara untuk melaksanakan bisnis ilegal.3 Tidak 

hanya itu, peningkatan jumlah kriminalitas yang berkaitan dengan penggunaan 

ganja yang mengganggu stabilisasi negara masalah keamanan sosial dan 

publik serta di tambah dengan jaringan narkoba di pasar gelap4, dimana negara 

ini menjadi negara transit para pedagang ganja. Hal ini diperparah dengan 

sikap penegak hukum yang sudah tersusupi narkoba. Tak terhitung banyaknya 

polisi dan jaksa yang sudah tertangkap menggunakan narkoba ikut 

mengedarkan narkoba atau menjadi tempat bernaung bandar narkoba. 

Ditambah lagi vonis hakim, yang bisa dibeli, suap merajalela semakin 

menyulitkan penegak hukum yang jujur untuk memberantas narkoba.5 

Dampak negatif inilah yang menyebabkan pemerintah Belanda melakukan 

evaluasi terhadap kebijakan obat. 

 Belanda sendiri merupakan pasar terbesar narkoba. Hal ini wajar 

mengingat jumlah pelabuhan Belanda yang sangat banyak dan terhubung 

dengan banyak negara.6 Banyaknya penduduk Belanda, utamanya remaja yang 

masih dalam masa pencarian jati diri memudahkan para bandar narkoba untuk 

menjalankan aksinya. Statistik tersebut dapat terlihat dari pengguna ganja 

yang terus meningkat khususnya pada kalangan anak-anak usia dan usia 

                                                             
3 General Assembly, 2009, Succesful Fight against Drug Trafficking, Transnational Organized 

Crime Requires Interlocking National, Regional, International Strategies, Third Committee Told, 

diakses dalam http://www.un.org/press/en/2009/gashc3948.doc.htm (5/3/2016, 12:20 WIB) 
4 Reitox, The Netherland Drug Situasion 2007, Report to The EMCDDA by The Reitox National 

Focal Point, 1999, Netherland:NDM. diakses dalam  

http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index61221EN.html (27/8/2016, 15.30WIB) 
5 Steve Rolles, Cannabis Policy In Netherland, 2014, Uk:Transform Drugs Policy Foundation. 

diakses dalam https://www.unodc.org/documents/ungass2016/Contributions/Civil/Transform-

Drug-Policy-Foundation/Cannabis-policy-in-the-Netherlands.pdf (27/8/2016,15.17WIB) 
6 Ibid. 

http://www.un.org/press/en/2009/gashc3948.doc.htm
http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index61221EN.html
https://www.unodc.org/documents/ungass2016/Contributions/Civil/Transform-Drug-Policy-Foundation/Cannabis-policy-in-the-Netherlands.pdf
https://www.unodc.org/documents/ungass2016/Contributions/Civil/Transform-Drug-Policy-Foundation/Cannabis-policy-in-the-Netherlands.pdf
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remaja (12-18 tahun dan 15-25 tahun).7 Hal ini tentu saja dapat 

membahayakan kehidupan bangsa dan negara, dimana remaja dan mereka 

yang berada di usia produktif adalah potensi penggerak kemajauan peradaban 

suatu bangsa.  

 Belanda sendiri mengalami berbagai permasalahan terkait narkoba 

khususnya ganja. Dari laporan atas European Monitoring Centre for Drug and 

Drug Addiction (EMCDDA)8 oleh Reitox National Focal Point9 ada 

peningkatan penggunaan narkoba di Belanda khususnya ganja, mulai 

berdasarkan umur dan jenis kelamin serta penggunaan narkoba diantara para 

pelajar. Penggunaan narkoba tersebut meningkat dari tahun 2003 dan 2005 

dan direntang usia 15-64 tahun.10 Berdasarkan National Drug Monitoring 

(NDM) Belanda11, penggunaan ganja berdasarkan umur dan jenis kelamin dari 

                                                             
7 Margriet Van Laar, Gus Cruts. dkk.(Ed).2006. Drug Situation 2006 The Netherlands. Belanda: 

Trimbus Institute, diakses dalam https://www.wodc.nl/images/1462b_fulltext_tcm44-75372.pdf 

(27/8/2016, 15:30 WIB) 
8 Monitoring Pusat Eropa untuk Obat dan Ketergantungan Obat (EMCDDA) didirikan pada tahun 

1993. Diresmikan di Lisbon tahun 1995 yang merupakan salah satu lembaga yang terdesentralisasi 

Uni Eropa. The EMCDDA hadir untuk memberikan Uni Eropa dan negara-negara anggotanya 

dengan gambaran factual dari masalah narkoba Eropa dan dasar bukti yang kuat untuk mendukung 

perdebatan obat. Lembaga ini menawarkan pembuuat kebijakan untuk data yang dibutuhkan 

terkait obat dan membantu para professional dan peneliti untuk praktek bekerja dan meneliti 

daerah-daerah baru, diaskes dalam http://www.emcdda.europa.eu/about (2/9/2016, 18:05 WIB) 
9 Reitox adalah jaringan informasi Eropa pada obat-obatan dan kecanduan obat dibuat pada saat 

yang sama dengan EMCDDA. Singkatan Reitox dari Perancis yaitu Reseau Europeen d Informasi 

sur les Drogues et les Toxicomanies. Anggota jaringan Reitox ditunjuk lembaga atau instansi yang 

bertanggung jawab untuk pengumpulan data dan pelaporan data obat-obatan dan kecanduan obat 

nasional. Lembaga ini disebut “focal poin nasional” atau observatorium obat nasional, diakses 
dalam http://www.emcdda.europa.eu/about/partners/reitox-network (2/9/2016, 18:15 WIB) 
10 Reitox, The Netherland Drug Situasion 2007, Report to The EMCDDA by The Reitox National 

Focal Point, 1999, Netherland:NDM. diakses dalam  

http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index61221EN.html (27/8/2016, 15.30WIB) 
11 The National Drug Monitor (NDM) disusun sejak tahun 1999 oleh Belanda Institut Kesehatan 

Mental dan Ketergantungan (Trimbos Institute) bekerjasama dengan WODC yang merupakan 

laporan deskriptif yang memberikan gambaran tentang penggunaan zat (obat-obatan, alcohol dan 

tembakau) dan sejak tahun 2002, kriminalitas terkait obat dan hukum pidana telah dicatat, diakses 

dalam 

https://www.wodc.nl/images/1462b_fulltext_tcm44-75372.pdf
http://www.emcdda.europa.eu/about
http://www.emcdda.europa.eu/about/partners/reitox-network
http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index61221EN.html
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umur 15 dan 24 tahun memiliki tingkat persentase konsumsi lebih tinggi dan 

semakin menurun jumlah konsumsi ganja seiring bertambahnya usia diantara 

45 dan 64 tahun.12 Tahun 2005, laki-laki mengkonsumsi lebih tinggi dari 

perempuan (7,8% berbanding 3,1%). Pada tahun 2011, penggunaan ganja 

dikalangan murid berusia 12-18 tahun adalah 17% sedangkan untuk anak usia 

15-16 tahun menunjukkan penggunaan ganja 2 kali rata-rata Eropa sekitar 

14%.13 Menyangkut ganja, hukum ganja di Belanda tersebut legal dikarenakan 

ada perbedaan terkait obat serta aturan dalam jumlah penggunaan dan 

penjualan ganja. Akan tetapi, pemerintah Belanda ingin menghilangkan 

citranya sebagai negara yang bebas menggunakan ganja baik bagi wisatawan 

domestik maupun mancanegara.14 Hal ini membuat Pemerintah Belanda 

semakin gencar membatasi penggunaan ganja. Oleh karena itu, penulis tertarik 

mengangkat ini sebagai bahan penelitian dengan judul “Upaya Pemerintah 

Belanda Dalam Membatasi Penggunaan Ganja”.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan dengan apa yang telah disampaikan pada latar belakang, 

maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:  

                                                                                                                                                                       
http://www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_239659_EN_National%20Report%202014%2

0Final.pdf (27/8/2016, 12:00 WIB) 
12 Margriet Van laar, Gus Cruts. dkk. (Ed).2014. Report To The EMCDDA: The Netherlands Drug 

Situation 2014. Belanda: Trimbus Institute, diakses dalam 

http://www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_239659_EN_National%20Report%202014%2

0Final.pdf (27/8/2016, 12:00 WIB) 
13 Ibid. 
14 Elpidius Riwu Kewa. 2014. Upaya Pemerintah Belanda Mengurangi Penggunaan Ganja Di 

kalangan Turis Asing Di Belanda 2011-2012, diakses dalam http://ejournal.hi.fisip-

unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2014/11/JOURNAL%20UPLOAD%20(11-17-14-04-32-

09).pdf (29/8/2016, 16:00 WIB) 

http://www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_239659_EN_National%20Report%202014%20Final.pdf
http://www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_239659_EN_National%20Report%202014%20Final.pdf
http://www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_239659_EN_National%20Report%202014%20Final.pdf
http://www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_239659_EN_National%20Report%202014%20Final.pdf
http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2014/11/JOURNAL%20UPLOAD%20(11-17-14-04-32-09).pdf
http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2014/11/JOURNAL%20UPLOAD%20(11-17-14-04-32-09).pdf
http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2014/11/JOURNAL%20UPLOAD%20(11-17-14-04-32-09).pdf
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Bagaimana upaya pemerintah Belanda dalam membatasi penggunaan 

ganja? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini, yakni  

a. memberikan gambaran umum mengenai kebijakan penggunaan ganja 

di Belanda; 

b. memahami dan menganalisa ancaman penggunaan ganja terhadap 

keamanan nasional Belanda; 

c. mengetahui upaya yang diambil pemerintah Belanda dalam membatasi 

penggunaan ganja. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat dari segi akademis 

maupun praktis 

a. Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan 

pengetahuan mahasiswa khususnya mahasiswa hubungan internasional dan 

peneliti selanjutnya mengenai aspek keamanan dalam studi hubungan 

internasional terutama aspek keamanan non tradisional serta drugs khususnya 

ganja sebagai salah satu ancaman baru yang dihadapi Negara pada era globalisasi. 

b. Manfaaat Praktis 
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Pada segi praktis, diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan bagi 

orang-orang yang belum mengetahui secara lebih jauh mengenai drugs khususnya 

ganja serta ancamannya terhadap kemanan nasional suatu negara. 

 

1.4 Penelitian Terdahulu 

Sebelum memulai untuk menulis penelitian mengenai Upaya Pemerintah 

Belanda Dalam Membatasi Penggunaan Ganja, penulis terlebih dahulu akan 

melakukan eksplorasi berbagai macam tulisan-tulisan ilmiah yang berkaitan 

dengan topik utama. 

Penelitian pertama adalah Mixed Messages From Europe On Drug Policy 

Reform: The Cases Of Sweden And The Netherlands oleh Caroline Chatwin15. 

Caroline Chatwin merupakan lulusan dari University Of Kent pada tahun 2011. 

Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa semua negara anggota Eropa 

menandatangani kesepakatan konvensi PBB berkaitan dengan obat-obatan yang 

berorientasi pada kesepakatan untuk larangan terhadap obat-obatan, namun dalam 

beberapa anggota negara Eropa memiliki pendekatan yang beragam mengenai 

kebijakan obat yang mana dalam kasus ini yaitu negara Swedia dan Belanda. 

Dalam penelitian ini, Caroline menggunakan teori perbandingan yang 

mana bertujuan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan kebijakan 

reformasi obat antara negara Swedia dan Belanda yang bertujuan untuk 

mengontrol penggunaan obat-obatan yang dinaungi oleh PBB. Kebijakan Swedia 

terhadap obat-obatan adalah non moral yang bertujuan untuk memberantas obat-

                                                             
15 Caroline Chatwin, 2016, Mixed Message From Europe On Drug Policy Reform: The Cases Of 

Sweden And Netherlands, University of Kent, diakses dalam https://www.brookings.edu/wp-

content/uploads/2016/07/ChatwinSwedenNetherlands-final-1.pdf (28/4/2017, 15:14 WIB). 

https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/07/ChatwinSwedenNetherlands-final-1.pdf
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/07/ChatwinSwedenNetherlands-final-1.pdf
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obatan dari masyarakat, sedangkan kebijakan Belanda adalah pragmatis dan 

bertujuan untuk mengurangi bahaya yang dialami oleh pengguna obat-obatan. 

Kelebihan dari penelitian ini adalah kita dapat mengetahui bentuk kebijakan dan 

aturan yang dikeluarkan oleh negara masing-masing negara dalam mereformasi 

tentang kebijakan obat serta menjadikan sebuah contoh dalam merespon isu ganja. 

Tetapi, dalam penelitian ini cakupan ruangnya hanya sebatas reformasi kebijakan 

mengenai obat dan belum ada tentang respon terhadap tanggapan dari dunia 

internasional yang mana kedua negara antara Swedia dan Belanda telah 

menandatangani konvensi PBB. Kebijakan obat tersebut antara Swedia dan 

Belanda dinaungi oleh PBB melalui konvensi internasional dimana kebijakan 

untuk mengontrol ganja di Eropa melalui kerangka perjanjian secara keseluruhan 

telah dicapai kebijakan obat tersebut tetap dibawah kendali pemerintah nasional 

dalam Uni Eropa tetapi menyulitkan Uni Eropa mengadopsi posisi kebijakan yang 

sama terhadap reformasi kebijakan obat dikarenakan paradigma yang berbeda. 

Penulis melakukan perbandingan terhadap situasi Swedia dan Belanda 

pada konsentrasi obat-obatan yang ternyata berbeda. Ini ditunjukkan melalui 

beberapa kriteria yaitu sumber daya, perawatan dan biaya. swedia memilih 

progam perawatan koersif daripada perawatan narkoba. swedia juga memiliki 

biaya rendah untuk obat-obatan tetapi jumlah kematian tiga kali lebih besar dari 

rata-rata anggota Eropa dan tidak ada legitimasi hukum ganja di Swedia. 

Sedangkan Belanda kebijakan dekriminalisasi ganja dimana penggunaan, 

kepemilikan dan penjualan skala kecil melalui coffeshop, diluar itu illegal. 

Penggunaan narkoba di Belanda sedikit diatas rata-rata Eropa, namun jumlah 
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kematian terhadap obat tetap rendah. Pada Swedia dan Belanda, pasar obat 

dikaitkan dengan korupsi dan kekerasan tetapi ada beberspa bukti dari produksi 

obat nasional dan jaringan kejahatan terorganisir di Belanda.  

Penelitian Caroline, jika dibandingkan dengan penelitian ini, lebih 

mengacu pada kebijakan  reformasi mengenai status ganja di negara Eropa 

melalui penandatangan konvensi PBB. Adanya perbedaan pandangan antara 

Swedia dan Belanda terhadap kebijakan obat meskipun telah menandatangani 

konvensi internasional dibawah naungan PBB mengenai larangan terhadap obat. 

Sementara penelitian ini lebih berfokus pada permasalahan terkait kebijakan yang 

telah dikeluarkan oleh pihak Belanda melalui upaya membatasi konsumsi dalam 

pelegalan ganja. Di akhir penjelasannya, Caroline menunjukkan bahwa dari 

sebuah perspektif global, sifat situasi obat-obatan di Belanda dan Swedia relative 

mirip. Kedua negara baik itu Swedia dan Belanda terutama konsumen, 

pengalaman penggunaan narkoba dikalangan masyarakat serta ketergantungan 

pengguna terhadap obat-obatan dengan masalah yang menyertai seperti kematian, 

penyakit, kejahatan dan reformasi obat antara Swedia dan Belanda menunjukkan 

perbedaan. 

Penelitian selanjutnya yaitu Dutch Drug Policy In A European Context 

oleh Tim Boekhout van Solinge.16 Jurnal tersebut membahas mengenai 

peningkatan kerjasama antara negara-negara anggota Uni Eropa mengenai 

kebijakan nasional tentang isu-isu seperti obat-obatan. Salah satunya membahas 

kebijakan obat di Belanda yang berusaha untuk mengurangi tingkat bahaya yang 

                                                             
16 Tim Boekhout van Solinge, Dutch Drug Policy In A European Context. Journal of Drug Issues 

29 (3),1999, Netherland: University van Amsterdam, hal 511-528, diakses dalam 

http://www.cedro-uva.org/lib/boekhout.dutch.pdf (29/08/2016, 12:15 WIB) 

http://www.cedro-uva.org/lib/boekhout.dutch.pdf
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ditimbulkan. hal ini dilihat oleh banyak negara-negara lain sebagai sebuah 

pendekatan yang pragmatis melalui sikap yang toleran dalam melegalkan ganja 

melalui pendekatan penggunaan ganja di coffeeshops Belanda. 

Faktor penentu di Eropa saat ini adalah berkelanjutan (continuing) 

pengembangan Uni Eropa. Sejak tahun 1993, kerjasama antara 15 negara anggota 

dari masalah-masalah ekonomi hingga perubahan kebijakan obat nasional yang 

mana kebijakan Belanda menjadi perbandingan dengan kebijakan Swedia dan 

Perancis dan kecenderungan umum dalam negara-negara Uni Eropa lainnya. Pada 

sisi lain, Uni Eropa telah membuat keputusan yang jelas bahwa kebijakan obat 

adalah tetap menjadi tanggung jawab negara-negara anggota. Langkah seperti itu 

hanya dapat diambil dalam konteks Uni Eropa, tetapi masalah birokrasi Uni Eropa 

dan fakta bahwa kerjasama Uni Eropa di bidang obat-obatan adalah sebagian 

berdasarkan kesepakatan obat PBB. Dalam hal ini, relevansi antara penelitian 

terdahulu dengan penelitian penulis terletak pada isu mengenai drugs khususnya 

ganja di Belanda dengan perbedaan utama terletak pada focus penelitian terdahulu 

mengenai undang-undang sebagai kerangka hukum perlindungan dari ancaman 

drugs sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada upaya menyeluruh yang 

dilakukan pemerintah Belanda dalam menanggapi ancaman drugs. 

Penelitian ketiga adalah tulisan Benjamin Dollin: National Drug Policy: 

The Netherlands.17 Pada karya ini menjelaskan mengenai serangkaian laporan 

Belanda yang disiapkan oleh cabang Penelitian Parlemen Pustakan Parlemen 

Senat Komite Khusus pada obat-obatan terlarang. Penulis menggunakan konsep 

                                                             
17 Benjamin Dollin, 2001, National Drug Policy: The Netherlands, Parliamentary Research 

Branch, Canada: Law and Government Division, diakses dalam 

https://sencanada.ca/content/sen/Committee/371/ille/library/dolin1-e.pdf (28/4/2017, 15:30 WIB). 

https://sencanada.ca/content/sen/Committee/371/ille/library/dolin1-e.pdf
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foreign policy agar dapat memberikan penjelasan mengenai sebuah kebijakan 

negara agar dapat tercapai suatu kepentingan nasionalnya. Dalam prakteknya 

tersebut sebuah kebijakan dikeluarkan agar memunculkan respon atau aksi dari 

negara lainnya. 

Penggunaan ganja di Belanda untuk kepentingan pribadi diperbolehkan 

karena adanya hukum dekriminalisasi ganja. Sedangkan, penjualan ganja di 

Belanda secara teknis melanggar Undang-Undang Opium tetapi ada beberapa 

kriteria yang harus dipenuhi untuk menghindari sangsi-sangsi obat. Mengapa 

sistem Belanda berbeda? Untuk mengetahui tersebut penulis pertama melihat 

bahwa Belanda memiliki pandangan yang berbeda terkait obat-obatan. Kemudian, 

dapat dilihat dari penjelasan bahwa Belanda adalah salah satu populasi paling 

padat dan ditambah urbanisasi negara-negara didunia. Belanda juga merupakan 

negara transit dimana Rotterdam adalah pelabuhan terbesar dudunia dan sangat 

maju dalam sektor transportasi. Tidak hanya itu, Belanda juga memiliki nilai-nilai 

sosial dan kebebasan terhadap masyarakat secara keseluruhan. 

Dalam penelitian ini, Benjamin dollin melakukan analisis terkait obat 

nasional Belanda. Ia melakukan studi yang menjelaskan mengenai sebuah 

kebijakan Belanda dengan tujuan mecegah dan menuntaskan resiko sosial dan 

individual yang disebabkan oleh penggunaan narkoba, mengetahui langkah-

langkah kebijakan dengan hubungan antara orang-orang yang beresiko, serta 

dapat mempertimbangkan resiko dari langkah-langkah kebijakan terhadap 

kesehatan dan obat medis. Kelebihan penelitian ini kita dapat mengetahui 

gambaran atau ringkasan sejarah singkat mengenai perkembangan kebijakan  obat 
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Belanda, ringkasan tentang hukum obat saat ini, dan pilihan data statistic terkait 

obat. 

Penelitian Benjamin Dollin, jika dibandingkan dengan penelitian ini, lebih 

mengacu pada bagaimana kebijakan Belanda terkait obat merujuk pada 

normalisasi dimana mengklasifikasikan obat berdasarkan resiko yang ditimbulkan 

serta data mengenai perkembangan hukum dan synopsis mengenai laporan komisi 

penyelidikan obat. Sementara penelitian ini lebih berfokus pada permasalahan 

terkait kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pihak Belanda melalui upaya 

membatasi konsumsi ganja. Di akhir penjelasannya, Benjamin Dollin menjelaskan 

mengenai langkah-langkah yang harus diambil dimana perbedaan tentang obat 

lembut dan keras cenderung beranggapan bahwa tidak bersentuhan. 

Penelitian terdahulu selanjutnya yaitu Between Prohibition And 

Legalization: The Dutch Experiment In Drug Policy oleh Ed. Leuw dan Haen 

Marshall.18 Kebijakan obat Belanda telah berevolusi dari oposisi sebagian ke 

ideology. Kebijakan obat Belanda mendapat tekanan dari dunia internasional 

sehingga Belanda merujuk pada normalisasi kebijakan. Anggapan bahwa perang 

melawan penyalahgunaan obat-obatan oleh Belanda memiliki pemahaman yang 

berbeda. Ini melibatkan pada satu sisi kebebasan individu misal, hak untuk 

menentukan nasib sendiri untuk menggunakan obat-obatan bahkan kecanduan, 

disisi lain, melibatkan kesehatan mental dan perilaku sosial. Sehingga ini berarti 

                                                             
18 Ed.Leuw and I Haen Marshall, Between Prohibition And Legalization-The Dutch Experiment In 

Drug Policy, Studies Crime And Justice Vol.III, New York : Kungler Publication, diakses dalam 

http://repository.tudelft.nl/assets/uuid:680e9284-648f-4991-b2cd-1c15b5478cce/ov-1994-03-full-

text-part-1_tcm44-487828.pdf (28/4/2017, 16:25 WIB). 

http://repository.tudelft.nl/assets/uuid:680e9284-648f-4991-b2cd-1c15b5478cce/ov-1994-03-full-text-part-1_tcm44-487828.pdf
http://repository.tudelft.nl/assets/uuid:680e9284-648f-4991-b2cd-1c15b5478cce/ov-1994-03-full-text-part-1_tcm44-487828.pdf


12 

 

tanggung jawab pengguna obat-obatan terlarang akan dihindari oleh masyarakat 

yang bertanggung jawab begitupun sebaliknya. 

Dalam penelitian tersebut, dijelaskan mengenai percobaan Belanda dalam 

kebijakan obat. Apakah harus ada larangan atau pengesahan? Penelitian ini 

menggunakan teori foreign policy yang mana menjelaskan kebijakan Belanda 

terkait obat. Belanda sendiri menggunakan ideologis konsep normalisasi dari 

masalah obat sebagai masalah sosial. Dalam pengertiannya yang berarti bahwa 

solusi dapat dicapai secara bertahap, membalikkan arah pembangunan sosial dari 

masalah obat melalui sebuah proses pengurangan yang signifikan dan kepentingan 

(moral) dimana dalam pengertiannya normalisasi merupakan nama yang identik 

untuk dekriminalisasi. 

Ed. Leuw dan I Haen Marshall mencoba menganalisis kebijakan Belanda 

terkait obat dengan tujuan agar mengetahui langkah-langkah apa yang harus 

diambil. Kelebihan penelitian ini yaitu kita dapat memahami bentuk kebijakan 

yang diambil terkait obat khususnya ganja baik dari segi penegakan hukum, 

masalah yang ditimbulkan terkait obat, perdagangan obat dan kejahatan obat. 

Tetapi penelitian ini hanya memberikan penjelasan kebijakan atas apa yang telah 

terjadi di Belanda dan menggambarkan posisi Belanda yang terkesan kurang sigap 

dalam dunia internasional terkait obat-obatan. 

Kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang diteliti adalah pada 

konsep pelegalan ganja baik dari alasan pelegalan ganja dan perdagangan ganja 

melalui coffe shop. Hanya saja perbedaannya yaitu pada proses kebijakan 

pelegalan ganja. Ed. Leuw dan I. Haen Marshall berfokus pada percobaan 
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Belanda dalam kebijakan obat melalui normalisasi. Sementara penelitian ini 

berfokus menjelaskan kebijakan pemerintah Belanda sebagai upaya untuk 

membatasi penggunaan ganja. 

Penelitian berikutnya adalah Jean Paul Grund And Joost Breeksema 

dengan judul “Coffeshop And Compromise: Separated Illicit Drug Markets in the 

Netherlands”.19 Dalam penelitian tersebut dijelaskan, bahwa ada berbagai 

pendapat mengenai kebijakan obat internasional. Para pemerintah mendapat 

desakan mengenai aturan pelegalan obat melalui forum internasional seperti PBB 

dan organisasi internasional lainnya. Apa yang sebenarnya harus dilakukan? Dan 

apa yang diharapkan dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan? Pertanyaan ini 

memunculkan perdebatan mengenai reformasi kebijakan obat. 

Belanda adalah negara yang mengeluarkan kebijakan melegalkan ganja. 

Kebijakan Belanda sendiri didasari atas kebijakan yang pragmatis dimana 

kebenaran adalah sesuatu yang lebih dari yang kita pikirkan. Sementara kebijakan 

obat Belanda mungkin paling terkenal dengan kedai kopi dimana ganja dijual 

bebas. Model kebijakan Belanda ini disebut dengan cara pragmatis dalam 

melindungi pengguna ganja dari paparan obat-obatan yang lebih keras. Selain itu, 

Belanda mendapatkan kurang lebih 400 juta poundstreling pertahun dalam 

pendapatan pajak. Oleh karena itu, pendekatan kebijakan obat Belanda dalam 

indicator tertentu dikatakan berhasil. 

                                                             
19 Jean Paul and Josst Breeksema, 2013, Coffeshop and Compromise: Separated Illicit Drug in the 

Netherlands, New York: Open Society Foundations, diakses dalam 

https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/coffee-shops-and-compromise-

20130713.pdf (28/4/2017, 18:25 WIB). 

https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/coffee-shops-and-compromise-20130713.pdf
https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/coffee-shops-and-compromise-20130713.pdf
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Keberhasilan kebijakan obat Belanda dapat dijelaskan sebagai interaksi 

yang baik antara kebijakan obat termasuk layanan kesehatan dan penegakan 

hukum dan sejumlah faktor-faktor lain. Dinamika eksternal seperti pembangunan 

perkotaan dan kebijakan-kebijakan imigrasi dipengaruhi hasil kebijakan dan 

perubahan dalam pasar obat. Kelebihan penelitian ini adalah kita dapat 

mengetahui pengaruh politik dan prakteknya terhadap suatu kebijakan dalam 

negeri serta dapat mengetahui dampak yang terjadi baik itu positif maupun 

negative terhadap pelegalan ganja di Belanda. Tetapi, dalam penelitian ini kurang 

terdapat informasi mengenai data penggunaan ganja dari masyarakat Belanda 

maupun dari masyarakat internasioanal yang berwisata di Belanda. 

Penelitian Jean Paul Grund dan Joost Breeksema jika dibandingkan 

dengan penelitian ini, lebih mengacu pada kebijakan pelegalan ganja di Belanda. 

Terjadinya pemisahan antara kedai kopi yang menjual ganja dalam pasar obat 

serta poin penting dari perbedaan obat keras dan obat lembut di Belanda menjadi 

focus penelitiannya. Sementara penelitian ini, lebih berfokus pada permasalahan 

yang terjadi setelah kebijakan pelegalan ganja di Belanda dengan  upaya 

pemerintah Belanda dalam membatasi terkait penggunaan ganja. Diakhir 

penulisannya, Jean Paul dan Josst Breeksema menunjukkan bahwa kebijakan obat 

di Belanda dilakukan secara pragmatis karena tanpa mengindahkan kebebasan 

individu dan  dapat mengontrol kemungkinan terpengaruh obat keras. 

Disimpulkan dari penelitian terdahulu bahwa dari penelitian ketiga oleh  

Benjamin dollin tentang analisis terkait obat nasional Belanda. Ia melakukan studi 

mengenai sebuah kebijakan Belanda dengan tujuan mencegah dan menuntaskan 
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resiko sosial yang disebabkan oleh penggunaan narkoba. Sedangkan, penelitian 

keempat oleh Ed. Leuw yang mana kebijakan obat Belanda telah berevolusi dari 

oposisi ke ideologi mengenai percobaan Belanda dalam kebijakan obat. Lalu, Jean 

Paul Grund dimana dijelaskan bahwa ada berbagai pendapat mengenai kebijakan 

obat internasional dan adanya desakan dari pemerintah mengenai pelegalan obat. 

Relefansinya dengan penelitian penulis terletak pada isu mengenai drugs 

khususnya ganja di Belanda dan kebaharuan dari penelitian ini adalah setelah 

adanya kebijakan legalisasi ganja di Belanda yang menimbulkan dampak negatif 

berupa kejahatan kriminalitas yang mengganggu stabilisasi dan menjadi ancaman 

keamanan nasional Belanda sehingga pemerintah Belanda berupaya membatasi 

penggunaan ganja.  

 

Tabel 1.1 Posisi Penelitian 

No Judul dan Nama Peneliti Alat analisa dan 

Metode Penelitian 

Hasil 

1 
“Mixed Messages From 

Europe On Drug Policy 

Reform: The Cases Of 

Sweden And The 

Netherlands” 

 

Oleh : Caroline Chatwin 

 

Jenis Penelitian 

Deskriptif. 

 

Jenis Analisis Kualitatif. 

Teori Comparative study 

 

Kebijakan reformasi obat 

antara Swedia dan Belanda 

menunjukkan adanya 

perbedaan pandangan terhadap 

obat-obatan. Harmonisasi 

kedua negara diharapkan 

sesuai dengan konvensi PBB 

meskipun isu-isu yang 

berhubungan dengan obat 

global dibawah kendali 

pemerintah nasional dalam 

Uni Eropa. 

2 
“Dutch Drug Policy In A 

European Context” 

 

Oleh: Tim Boekhout van 

Solinge 

- 
Kenyataan di banyak negara-

negara Eropa saat ini adalah 

bahwa penggunaan narkoba 

menjadi fakta yang tidak dapat 

dihindari dari kehidupan. 

Daripada mendekam dalam 

satu gagasan bebas obat, 
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No Judul dan Nama Peneliti Alat analisa dan 

Metode Penelitian 

Hasil 

negara-negara UE 

bekerjasama dalam memerangi 

obat-obatan melalu perjanjian 

Maastricht dan konvensi PBB. 

Pada sisi lain, di banyak 

negara-negara Eropa melihat 

di tingkat nasional maupun 

lokal langkah-langkah yang 

diterapkan kurang lebih 

menyerupai kebijakan obat 

Belanda. 

3 
“National Drug Policy: The 

Netherlands” 

 

Oleh : Benjamin Dollin 

Jenis Penelitian 

Deskriptif. 

 

Jenis Analisis Kualitatif. 

Teori Foreign Policy 

Kebijakan obat Belanda 

merujuk pada normalisasi 

yang mengklasifikasikan obat-

obatan sesuai resiko yang 

ditimbulkan dan kemudian 

melakukan langkah-langkah 

kebijakan yang harus diambil 

dimana beranggapan bahwa 

perbedaan tentang obat lembut 

dan keras cenderung tidak 

bersentuhan. 

4 
“Between Prohibition And 

Legalization-The Dutch 

Experiment In Drug 

Policy” 

 

Oleh: Ed.Leuw And I.Haen 

Marshall 

Jenis Penelitian 

Deskriptif. 

 

Jenis Analisis Kualitatif. 

Teori Foreign Policy 

Perkembangan permasalahan 

terkait obat di Belanda 

mengalami peningkatan serta 

adanya tuntutan dari dunia 

internasioal baik regional 

Eropa maupun PBB sehingga 

Belanda mengeluarkan 

kebijakan terkait obat baik dari 

penegakan hukum, kebijakan 

obat sendiri, langkah-langkah 

moderat serta aturan untuk 

perdagangan obat. 

5 
“Coffeshop and 

Compromise: Separated 

Illicit Drug Market in the 

Netherland” 

Oleh: Jean Paul Grund And 

Joost Breeksema 

Jenis Penelitian: 

Deskriptif 

Analisis: Kualitatif 

Foreign Policy Analysis 

Rational Actor 

Dengan adanya kebijakan obat 

Belanda secara pragmatis 

melalui pelegalan ganja yang 

dapat ditemukan melalui kedai 

kopi dapat mengontrol 

pengguna ganja terhadap 

pengaruh obat keras serta 

adanya peningkatan 

pendapatan melalui pajak yang 

hal tersebut diimbangi dengan 

layanan kesehatan dan 

mengurangi bahaya sosial 
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No Judul dan Nama Peneliti Alat analisa dan 

Metode Penelitian 

Hasil 

daripada mengurangi bahaya 

dari adanya obat terbukaserta 

adanya pengaruh politik dari 

pemerintahan local maupun 

nasional dalam mengeluarkan 

kebijakan terkait obat Belanda. 

6 
“Upaya Pemerintah 

Belanda Dalam Membatasi 

Penggunaan Ganja” 

Oleh: Fajar Tama Karnanta 

Jenis Penelitian: 

Deskriptif 

Analisis: Kualitatif 

Concept National 

Security And Concept 

Transnational Organized 

Crime 

Upaya pemerintah Belanda 

dilakukan dengan dua 

pendekatan yaitu internal dan 

eksternal. Upaya internal 

dengan cara perubahan 

undang-undang, pelarangan 

wisata ganja bagi non 

penduduk, pembatasan coffee 

shop, pemberlakuan kartu 

anggota. Sedangkan cara 

eksternal dengan cara 

kerjasama bilateral, kerjasama 

regional, kerjasama 

internasional. 

 

1.5 Teori/ Konsep 

1.5.1 Konsep National Security 

Konsep yang digunakan penulis meliputi konsep national security dan 

konsep transnational organized crime dimana untuk menjelaskan ancaman dari 

penyalahgunaan ganja yang berdampak pada keamanan nasional dengan upaya 

pembatasan penggunaan ganja. 

Pendekatan pertama yang digunakan penulis yakni konsep national 

security dari Barry Buzan. Definisi keamanan nasional  menurut Buzan dalam 

bukunya “People, State, And Fear: New Patterns of Global Security in the Twenty-

First Century” mengatakan bahwa: 

“Security is taken to be about the pursuit of freedom from threat and the ability of states 
and societies to maintain their independent identity and their functional integrity against force of 

change, which they see as hostile. The bottom line of security is survival, but it also reasonably 
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includes a substantial range of concerns about the conditions of existence. Quite where this range 

of concerns ceases to merit the urgency of the “security” label (Which identifies threat as 

significant enough to warrant emergency action and exceptional measures including the use of 

force) and becomes part of everyday uncertainties of life is one of the difficulties of the concept”.20 

 

Artinya “Keamanan diambil untuk mengejar kebebasan dari ancaman dan 

kemampuan negara dan masyarakat untuk mempertahankan identitas independen 

mereka dan integritas fungsional mereka terhadap kekuatan perubahan yang 

mereka anggap sebagai permusuhan. Inti keamanan adalah kelangsungan hidup 

tetapi juga mencakup sejumlah besar kekhawatiran tentang kondisi keberadaan. 

Cakupan kekhawatiran untuk mendapatkan urgensi label “keamanan” untuk 

menjamin tindakan darurat dan tindakan yang luar biasa termasuk penggunaan 

kekuatan dan menjadi bagian dari ketidakpastian kehidupan sehari-hari adalah 

salah satu kesulitan konsep”. 

Berdasarkan definisi yang telah disebutkan oleh Barry Buzan dapat dilihat 

bahwa keamanan merupakan ketiadaan ancaman dari nilai-nilai yang dibutuhkan 

manusia dalam kehidupannya. 

Landasan utama dalam pendekatan ini adalah keamanan (security) yang 

dapat diartikan sebagai pelaksanaan kemerdekaan atas ancaman tertentu atau 

kemampuan suatu negara dan masyarakatnya untuk mempertahankan identitas dan 

integritas fungsional terhadap kekuatan-kekuatan tertentu yang bermusuhan 

(hostile).21 Ada tiga tingkatan kemanan dalam masalah kehidupan manusia yaitu 

keamanan individu, keamanan nasional, dan keamanan internasional,22 namun 

pada dasarnya ketiga hal; tersebut merupakan inti konsep keamanan nasional. Hal 

                                                             
20 Marianne Stone, Security According to Buzan: A Comprehensive Security Analysis, Security 

Discussion Paper Series 1, Spring 9, Colombia University, diakses dalam http://www.geest.msh-

paris.fr/IMG/pdf/Security_for_Buzan.mp3.pdf (28/6.2017, 21:30 WIB).   
21 Ibid., hal.2. 
22 Ibid., hal.4. 

http://www.geest.msh-paris.fr/IMG/pdf/Security_for_Buzan.mp3.pdf
http://www.geest.msh-paris.fr/IMG/pdf/Security_for_Buzan.mp3.pdf
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ini dikarenakan negara merupakan titik pusat yang mendominasi hubungan atau 

kondisi keamanan diantara kedua level lainnya. 

Selanjutnya keamanan (security) berbeda dengan pertahanan (defense) dan 

hanya memiliki kesamaan dari segi tujuannya yaitu kemerdekaan atas ancaman 

yang mengganggu kebebasan dan dalam kedua konsep tersebut dimana keamanan 

biasanya lebih bersifat preventif dan antisipatif dalam merespon ancaman 

dibandingkan pertahanan. Barry Buzan juga menyebutkan ada lima cakupan 

keamanan:23 1)Keamanan Militer, mencakup interaksi antara kemampuan 

defensive dan persepsi militer; 2)Keamanan Politik, mencakup stabilitas organisasi 

suatu negara dan sistem pemerintahan serta ideology dari kedua hal tersebut; 

3)Keamanan ekonomi, mencakup pada sumber daya untuk mempertahankan 

tingkat kesejahteraan dan kekuatan negara; 4)Keamanan sosial, mencakup 

kemampuan untuk mempertahankan dan menghasilkan pola-pola tradisional 

dalam bahasa, kultur, agama, dan identitas nasional; 5)Keamanan Lingkungan, 

mencakup pemeliharaan lingkungan local sebagai kelangsungan hidup. 

Sebagai konsep yang lebih preventif dan antisipatif, keamanan nasional 

lebih aktif dalam merespon ancaman yang mana isu drug merupakan 

permasalahan yang dapat membahayakan keberlangsungan hidup suatu bangsa 

dikemudian hari. Maka upaya pemerintah Belanda untuk menanggulangi hal 

tersebut dilakukan dengan cara pembatasan penggunaan ganja dengan tujuan dari 

pembatasan tersebut adalah menghindarkan dari kadar bahaya obat yang tinggi 

yang diistilahkan sebagai hard drug. Oleh karena itu, diharapkan melalui konsep 

                                                             
23 Ibid., hal.4. 
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national security dapat membantu dalam menjelaskan suatu permasalahan terkait 

ganja dan zat adiktif yang lain dan memberikan suatu metode atau langkah sebagai 

upaya dalam lingkup internal (domestic) menekan penggunaan ganja tersebut. 

Dalam penelitian ini, Pemerintah Belanda merupakan  securitizing actor 

yang bertugas dalam menjaga keamanan nasional atas ancaman penyalahgunaan 

ganja yang semakin meningkat dimana jika penyalahgunaan ganja semakin 

berkembang dan kenaikan konsumsi ganja tidak ditangani dengan serius maka hal 

tersebut dapat berpotensi mengganggu keamanan nasional Belanda.  

1.5.2 Konsep Transnational Organized Crime 

Definisi Transnational Organized Crime (TOC) oleh UNODC adalah 

kejahatan terorganisir yang dilakukan secara berkelompok dan memiliki jaringan 

yang luas agar mempermudah akses ke negara tujuan. Organisasi kejahatan lintas 

batas negara  membentuk kelompok yang mempunyai jaringan luas dinegara lain. 

Kejahatan yang dihasilkan tidak hanya dilakukan di satu negara, namun juga 

memiliki dampak yang serius di negara lainnya.24 

Kejahatan transnational dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti 

perdagangan narkoba, perdagangan senjata api, bahkan perdagangan manusia. 

Kejahatan transnational dapat menghancurkan instansi dan lembaga pemerintah, 

menimbulkan korupsi, dan menghambat pembangunan sosial dan ekonomi. 

Kejahatan transnational tersebut memiliki sifat lintas batas negara. Jaringan 

                                                             
24 UNODC. 2017. Transnational Organized Crime in Central America and The Caribbean: A 

Threat Assessment, diakses dalam http://www.unodc.org/toc/en/reports/TOCTACentralAmerica-

Caribbean.html (7/3/2017, 21:30WIB) 

http://www.unodc.org/toc/en/reports/TOCTACentralAmerica-Caribbean.html
http://www.unodc.org/toc/en/reports/TOCTACentralAmerica-Caribbean.html
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tersebut tidak berjalan stagnan tetapi  muncul sebagai jaringan criminal yang 

fleksibel dan lebih canggih dengan jangkauan yang luas diseluruh dunia.25 

Upaya yang dapat dilakukan oleh suatu negara untuk menanggulangi TOC 

menurut UNODC adalah:26 1)Penguatan institusi dan hukum; 2)Meningkatkan 

pengetahuan dan ketrampilan dalam hal penyelidikan dan peradilan; 

3)Meningkatkan kapasitas negara serta yaitu melalui progam pelatihan; 

4)Meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi dan menganalisis berbagai 

informasi; 5)Memperkuat jaringan kerjasama lintas batas 

Penelitian ini menggunakan konsep transnational organized crime untuk 

menganalisis mengenai perdagangan narkoba yang kini mulai mengancam 

stabilitas keamanan Belanda. Pelaku atau sindikat narkoba tidak hanya terlibat 

dalam perdagangan narkoba, namun juga kejahatan lainnya yang bahaya dan 

mengganggu stabilisasi negara. Hal ini akan menjadi ancaman bagi negara tujuan, 

khususnya Belanda dalam kejahatan perdagangan narkoba yang mana kejahatan 

terorganisis terus meningkat, maka dari itu dibutuhkan sebuah upaya untuk 

melindungi masyarakat dari bahaya narkoba. 

Pada penjelasan diatas mengenai transnational organized crime, penulis 

tertarik untuk menganalisis masalah dalam penelitian ini yang berjudul Upaya 

Pemerintah Belanda Dalam Membatasi Penggunaan Ganja dengan 

menggunakan konsep transnational organized crime. Hal ini disebabkan karena 

                                                             
25 UNODC. 2017. National Institute of Justice, diakses dalam 

https://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CCPCJ/PNI/institutes-NIJ.html (6/3/2017, 

18:25WIB) 
26 UNODC. 2017. Transnational Organized Crime in Central America and The Caribbean: A 

Threat Assessment, diakses dalam http://www.unodc.org/toc/en/reports/TOCTACentralAmerica-

Caribbean.html (7/3/2017, 21:30WIB) 

https://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CCPCJ/PNI/institutes-NIJ.html
http://www.unodc.org/toc/en/reports/TOCTACentralAmerica-Caribbean.html
http://www.unodc.org/toc/en/reports/TOCTACentralAmerica-Caribbean.html
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legalitas ganja di Belanda menimbulkan dampak negative seperti tindakan 

kriminalitas yaitu penyelundupan ganja ke beberapa negara Eropa lainnya, dimana 

negara ini menjadi negara transit bagi para pedagang ganja dan gangguan public 

serta timbulnya kejahatan transnational yang mengganggu stabilisasi keamanan 

nasional serta tekanan dari dunia internasional yang memiliki hukum bahwa ganja 

merupakan benda illegal. Dalam mencapai hal tersebut pemerintah Belanda 

melakukan upaya pembatasan penggunaan ganja agar dapat memerangi segala 

bentuk penyimpangan khususnya kejahatan sistematis dari para bandar narkoba 

serta sebagai bentuk menciptakan kondisi yang aman dan nyaman dari 

permasalahan kriminalitas lainnya serta memperketat keamanan nasional Belanda. 

1.6 Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif27, sehingga dapat 

menghasilkan penelitian yang benar dan akurat serta tidak diragukan lagi dalam 

menentukan kesimpulan. Selain itu, metode penelitian juga dapat membuat 

penulisan penelitian lebih sistematis. 

1.6.1 Jenis Penelitian 

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. 

28Penelitian kualitatif adalah proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan 

metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan hubungan manusia. 

Dimana dalam proses penelitian penulis berusaha menelusuri dan 

mengembangkan pemahaman detail mengenai upaya pemerintah Belanda dalam 

membatasi penggunaan ganja. 

                                                             
27 Dudung Abdurrahman, 2003, Pengantar Metode Penelitian, Yogyakarta: Kurnia Kalam 

semesta. 
28 Ibid. 
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1.6.2 Teknik Analisa 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif yang 

berupaya untuk menjawab pertanyaan berupa “bagaimana” untuk menjelaskan 

mengenai bagaimana pemerintah Belanda menyikapi suatu gejala atau 

permasalahan yang terjadi. Deskriptif merupakan sebuah metode penelitian yang 

menyajikan suatu gambaran yang terperinci tentang satu situasi khusus, setting 

sosial, atau hubungan sosial.29 

1.6.3 Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

Penelitian ini, teknik pengumpulan data adalah melalui studi pustaka 

(Library research)30 yang mana data diperoleh dari beberapa referensi, baik dari 

catatan, buku bacaan, artikel, berbagai situs internet, skripsi, tesis, jurnal dan lain 

sebagainya. Hal ini dilakukan agar data yang diperoleh memiliki tingkat 

keakuratan yang jelas sehingga dapat dipertanggungjawabkan. 

1.7 Ruang Lingkup Penelitian 

a. Batasan Materi 

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih fokus, peneliti memberi 

batasan materi dalam melakukan penelitian yang lebih memfokuskan pada 

upaya pemerintah Belanda dalam membatasi penggunaan ganja baik 

wisatawan maupun penduduk local dengan aturan yang ketat dikarenakan 

penyalahgunaan ganja yang semakin meningkat dan menjadi ancaman bagi 

stabilitas keamanan nasional Belanda. 

 

                                                             
29 Ibid. 
30 Ibid hal 7-8. 
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b. Batasan Waktu 

Pada penelitian ini, penulis lebih memfokuskan pada pembatasan 

penggunaan ganja dari tahun 2011 dan akan dianalisa perkembangannya 

hingga 2015. Penulis memilih dari tahun 2011 karena pada tahun tersebut 

Pemerintah Belanda mulai melakukan tindakan dalam menanggapi 

penggunaan ganja yang semakin meningkat yaitu salah satunya melakukan 

perubahan undang-undang sedangkan penulis memilih batasan akhir pada 

tahun 2015 karena penulis tidak ingin penelitian ini bersifat prediktif. 

1.8 Argumen Dasar 

Bahwa dari rumusan masalah bagaimana upaya pemerintah Belanda dalam 

membatasi penggunaan ganja dengan pendekatan yang dipakai yaitu konsep 

Nasional Security oleh Barry Buzan dan konsep Transnational Organized Crime 

oleh UNODC.  

Keamanan Nasional sebagai konsep yang aktif dalam respon ancaman 

yang mana isu drugs merupakan permasalahan yang dapat membahayakan 

keberlangsungan hidup suatu bangsa di kemudian hari. Maka upaya pemerintah 

Belanda untuk menanggulangi hal tersebut dilakukan dengan cara pembatasan 

penggunaan ganja dengan tujuan dari pembatasan tersebut adalah menghindarkan 

dari kadar bahaya obat yang tinggi yang diistilahkan sebagai hard drugs. Konsep 

national security dapat menjelaskan suatu permasalahan ganja dan memeberikan 

langkah sebagi upaya dalam lingkup internal menekan penggunaan ganja.  

Konsep transnational organized crime untuk menganalisis mengenai 

perdagangan narkoba yang kini mulai mengancam stabilitas keamanan Belanda. 
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Pelaku atau sindikat narkoba tidak hanya terlibat dalam perdagangan narkoba, 

namun kejahatan lainnya yang bahaya dan mengganggu stabilisasi negara. Hal ini 

akan menjadi ancaman bagi negara tujuan, khususnya Belanda dalam kejahatan 

perdagangan narkoba yang mana kejahatan terorganisir terus meningkat. Dalam 

mencapai hal tersebut pemerintah Belanda melakukan upaya pembatasan 

penggunaan upaya agar dapat memerangi segala bentuk penyimpangan khususnya 

kejahatan sistematis dari bandar narkoba serta sebagi bentuk menciptakan kondisi 

yang aman dan nyaman dari permasalahan kriminalitas lainnya serta memperketat 

keamanan nasional Belanda.  

  

1.9 Sistematika Penulisan 

 Penulisan skripsi ini dibagi menjadi atas 5 (lima) bab agar dapat 

memudahkan dalam memahami kasus yang diangkat, yaitu sebagai berikut: 

 BAB I: PENDAHULUAN 

 Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

kerangka konseptual, kajian pustaka, metodologi penelitian, argument dasar, serta 

sistematika penulisan. 

 BAB II: ANCAMAN PENGGUNAAN GANJA DI BELANDA 

 Bab ini berisi tentang profil Belanda yang meliputi gambaran umum 

legalisasi ganja yang akan menjelaskan perkembangan dan kebijakan terkait 

narkoba, perkembangan narkoba pada populasi umum dan kelompok tertentu dan 

tren kasus penggunaan narkoba, kebijakan obat Belanda yang terdiri dari kerangka 

hukum dan perubahan Opium Act serta dampak kebijakan pelegalan ganja. 
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 BAB III: UPAYA INTERNAL PEMERINTAH BELANDA 

MEMBATASI PENGGUNAAN GANJA 

 Bab ini berisi tentang upaya internal pemerintah Belanda berdasarkan 

konsep keamanan nasional dalam cakupan keamanan lingkungan dan keamanan 

sosial yang meliputi perubahan undang-undang, pembatasan coffeeshop, 

pelarangan wisata ganja bagi non penduduk, pemberlakuan kartu anggota, 

pembentukan lembaga lokal sebagai pengawas kebijakan obat. 

 BAB IV: UPAYA EKSTERNAL PEMERINTAH BELANDA 

MEMBATASI PENGGUNAAN GANJA 

 Bab ini berisi upaya eksternal pemerintah Belanda berdasakan konsep 

transnational organized crime dalam penguatan institusi hukum, peningkatan 

penyelidikan dan peradilan, meningkatkan kapasitas negara, meningkatkan 

kemampuan dalam hal mengidentifikasi dan pengumpulan informasi, dan 

memperkuat jaringan kerjasama lintas batas dengan langkah kerjasama bilateral, 

kerjasama regional, serta kerjasama internasional. 

 BAB V: PENUTUP 

 Bab ini berisi pembahasan akhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran. 

BAB I 

Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang Masalah 

1.2 Rumusan Masalah 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

1.4 Penelitian Terdahulu 

1.5 Teori/ Konsep 

      1.5.1 Konsep National Security 

      1.5.2 Konsep Transnational Organized Crime 
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1.6 Metode Penelitian 

      1.6.1 Jenis Penelitian 

      1.6.2 Metode Analisis 

      1.6.3 Ruang Lingkup Penelitian 

      1.6.4 Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

1.7 Argumen Dasar 

BAB II 

Ancaman Penggunaan 

Ganja di Belanda 

2.1 Gambaran Umum Legalisasi Ganja Belanda 

2.2 Kebijakan Legalisasi Ganja di Belanda 

2.2.1 Sejarah Legalisasi Ganja di Belanda 

2.2.2 Kebijakan Legalisasi Ganja di Belanda 

2.2.3 Kerangka Hukum 

2.2.4 Perubahan Opium Act 

2.3 Dampak Kebijakan Pelegalan Ganja 

2.3.1 Dampak Positif Kebijakan Pelegalan Ganja 

2.3.2 Dampak Negatif Kebijakan Pelegalan Ganja 

BAB III 

Upaya Internal 

Pemerintah Belanda 

Membatasi Penggunaan 

Ganja 

3.1 Perubahan Peraturan Terkait Obat 

3.2 Pembatasan Penjualan Ganja di Coffee Shop 

Dengan Mengurangi Jumlah Bangunan Coffee 

Shop 

3.3 Pelarangan Wisata Ganja bagi non penduduk 

3.4 Pemberlakuan Kartu Anggota 

3.5 Pembentukan Lembaga Lokal sebagai pengawas 

Kejahatan Obat 

BAB IV 

Upaya Eksternal 

Pemerintah Belanda 

Membatasi Penggunaan 

Ganja 

4.1 Kerjasama Bilateral 

4.1.1 Perancis 

4.1.2 Jerman 

4.1.3 Inggris 

4.2 Kerjasama Regional 

4.2.1 Kerjasama dengan Uni Eropa 

4.2.2 Pompidou Group 

4.2.3 Schengen Treaty 

4.2.4 A-Team 

4.3 Kerjasama Internasional dengan PBB 
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BAB V PENUTUP 5.1 Kesimpulan 

5.2 Saran 
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