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BAB II 

NARKOBA SEBAGAI ANCAMAN KEAMANAN NON TRADISIONAL 

 

 

Seiring berakhirnya perang dingin, isu-isu keamanan mulai bergeser. 

Keamanan tidak lagi hanya sekadar sebagai isu-isu konflik antar negara, namun 

juga isu-isu lain yang ancamannya dianggap mengganggu keamanan negara. Isu-

isu tersebut lantas dikategorikan sebagai isu-isu keamanan non tradisional. Isu-isu 

non tradisional meliputi tentang isu Hak Asasi Manusia, isu-isu lingkungan hidup, 

termasuk isu-isu perdagangan ilegal manusia maupun narkoba. 

2.1 Narkoba Sebagai Isu Global 

 Globalisasi telah merubah dan menciptakan berbagai macam pasar di dunia. 

Salah satunya adalah pasar untuk narkoba. Industri narkoba merupakan salah satu 

industri yang paling menguntungkan. Dalam empat puluh tahun terakhir, industri 

ini mampu menghasilkan kurang lebih 500 miliar dolar dalam setahun melalui 

transaksi dan perdagangan narkoba. Industri ini meliputi tahap produksi yang 

berasal dari perkebunan sebelum diperdagangkan dan pada akhirnya sampai ke 

konsumen. Dari tahapan-tahapan tersebut, perdagangan/penyelundupan narkoba 

adalah tahap yang paling membahayakan. Hal ini berdasarkan fakta bahwa 

penyelundupan barang ilegal ini dilakukan setiap harinya dan melawati batas-batas 
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negara dan lolos dari pengawasan keamanan negara setempat. Tidak hanya itu, 

ratusan orang dibunuh setiap minggunya karena penyelundupan tersebut39. 

 Pasar narkoba bisa menjadi besar karena adanya permintaan yang juga 

besar. Permintaan akan narkoba sebenarnya sudah ada sejak ratusan tahun lalu, 

namun pada tahun 1960-an adalah awal mula penggunaan narkoba dianggap 

menjadi tren. Hal ini berasal dari para remaja Amerika Serikat yang menganggap 

penggunaan narkoba itu adalah hal yang menunjukkan identitas diri sebagai remaja 

yang memiliki sifat pemberontak. Tren ini lantas menyebar ke Eropa sebelum 

menyebar ke seluruh dunia.40 

 United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) melaporkan bahwa 

setidaknya seperempat miliar masyarakat dunia mengkonsumsi narkoba. Jumlah itu 

merupakan 5% dari total penduduk dunia dan 11% dari masyarakat yang 

mengkonsumsi narkoba tersebut mengalami kecanduan dan harus segera dirawat 

dengan rehabilitasi.41  

 

 

 

 

 

 

                                                             
39 Matthew S. Jenner, International Drug Trafficking: A Global Problem with Domestic Solution, 

Indiana Journal of Global Legal Studies, Vol. 18, Summer 2011. 
40 Ibid. 
41 United Nations Office on Drugs and Crime, World Drug Report 2017 (ISBN: 978-92-1-148291-

1, eISBN: 978-92-1-060623-3, United Nations publication, Sales No. E.17XI.6). 
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Grafik 2.1 Jumlah Pengguna Narkoba di Dunia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Sumber: United Nations Office on Drugs and Crimes, World Drug Report, 2017.  

Data di atas menunjukkan jumlah pengguna narkoba yang bisa dikatakan 

stabil dalam kurun waktu sembilan tahun. Kurang lebih 255 juta orang dengan 

kisaran usia 15-64 tahun adalah pengguna aktif narkoba dan 11% diantaranya, yakni 

29,5 juta pengguna mengalami kecanduan akut yang membutuhkan penanganan 

khusus.42 Hal tersebut menunjukkan betapa narkoba adalah sebuah isu yang 

                                                             
42 Ibid. 
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membahayakan sekaligus mengkhawatirkan, tidak hanya bagi satu negara, namun 

seluruh dunia. 

 UNODC sendiri merupakan badan PBB yang bergerak dalam bidang 

penanggulangan narkoba dan kejahatan internasional. UNODC awalnya 

merupakan gabungan dari United Nations Drug Control Programme dan Centre for 

International Crime Prevention yang pada akhirnya diresmikan pada tahun 1997. 

Tugas dari UNODC adalah mendampingi negara anggota PBB dengan tiga pilar 

utama, yaitu; Pertama, kerjasama yang didasarkan pada keadaan lapangan dengan 

negara anggota yang dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan negara 

anggota dalam memerangi narkoba; Kedua, meneliti isu-isu baik narkoba maupun 

kejahatan melalui bukti-bukti yang ada yang bisa digunakan sebagai dasar 

pengambilan kebijakan bagi negara anggota; Ketiga, mendampingi negara-negara 

anggota dalam implementasi dan ratifikasi perjanjian-perjanjian internasional yang 

relevan.43 

 Asia sebagai kawasan penghasil narkoba, menurut laporan UNODC pada 

tahun 2014 merupakan kawasan yang konsumsi narkobanya berada di bawah rata-

rata jumlah konsumsi narkoba di dunia, namun bukan berarti konsumsi narkoba di 

benua Asia tidak mengkhawatirkan. Ganja, ekstasi dan sabu-sabu adalah jenis 

narkoba paling umum dikonsumsi, utamanya di kawasan Asia Timur dan Asia 

Tenggara. Kawasan Asia Tengah dan Barat Daya adalah kawasan yang dilaporkan 

paling tinggi penggunaan narkobanya oleh UNODC, hal tersebut dipengaruhi 

                                                             
43 About UNODC, United Nations Office on Drugs and Crimes, diakses pada 

https://www.unodc.org/unodc/en/about-unodc/index.html (05/09/18 19:16) 

https://www.unodc.org/unodc/en/about-unodc/index.html
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eksistensi Bulan Sabit Emas yang meliputi negara Afganistan, Iran dan Pakistan 

yang menggeser Segitiga Emas di Asia Tenggara sebagai penghasil opium terbesar 

di dunia.44 

 Produksi besar-besaran narkoba menjadi sebuah ancaman baru bagi 

keamanan negara-negara di dunia karena hasil produksi tersebut diperdagangkan 

melalui penyelundupan-penyelundupan ilegal yang berhasil lolos dari pengawasan 

aparatur keamanan negara. Isu ini lantas menjadi isu yang global karena 

keterlibatan seluruh negara yang ada di dunia terlibat baik sebagai negara pasar 

maupun sebagai negara produsen. Selain karena penyelundupan narkoba yang 

berhasil menembus keamanan negara, masyarakat yang ada di dalam negara juga 

turut menjadi korban. Tidak jarang kemudian para pecandu yang menyalahgunakan 

narkoba terjangkit penyakit mematikan dan menjadi beban negara. Secara garis 

besar, permasalahan narkoba adalah permasalahan yang menyangkut keamanan, 

sosial dan kesehatan. 

2.2 Peta Jaringan Penyelundupan Narkoba 

2.2.1 Peta Jaringan Penyelundupan Narkoba Dunia 

 Perdagangan narkoba di dunia didominasi oleh penyelundupan ganja. Selain 

menjadi jenis narkoba yang paling bayak diperdagangkan, ganja juga menjadi jenis 

narkoba yang paling banyak dibudidayakan di dunia. UNODC melaporkan bahwa 

ada sekitar 129 negara yang tercatat menjadi produsen ganja pada kisaran tahun 

2009-2014. Jumlah ini jauh lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah negara 

                                                             
44 United Nations Office on Drugs and Crime, World Drug Report 2014 (United Nations 

publications, Sales No. E.14.XI.7) 
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yang menjadi penghasil opium, yakni hanya sekitar 49 negara pada kurun waktu 

yang sama.45 

UNODC lantas menyebutkan bahwa jalur penyelundupan narkoba di dunia 

dibedakan menurut jenis narkoba yang disetujui dalam transaksi. Transaksi narkoba 

sendiri umumnya dilaksanakan dengan berhubungan langsung dengan para mafia. 

Namun setelah perkembangan internet semakin meluas, situs perdagangan anonim 

yang bernama “darknet” menambah cara bertransaksi narkoba dengan cara virtual. 

Perkembangan situs “darknet” menambah kekhawatiran dunia akan narkoba, 

terlebih jumlah populasi pengguna situs tersebut semakin meningkat yang juga 

meningkatkan jumlah penyedia narkoba baik dari negara yang sudah maju ataupun 

dari negara yang berkembang.46 

2.2.1.1 Opium 

 Ada tiga subregion yang menjadi penghasil opium utama dunia, yaitu Asia 

Barat Daya (Afghanistan), Asia Tenggara (Myanmar) dan Amerika Latin (Meksiko 

dan Colombia). Ketiga wilayah ini merupakan kunci perdagangan serta 

penyelundupan yang ada di dunia. Namun jika dibandingkan dengan wilayah lain, 

Afghanistan adalah penyumbang terbesar. Hal ini bisa dilihat dari bagaimana 

kebanyakan negara di wilayah Asia Tengah, Asia Selatan dan beberapa negara di 

wilayah Afrika menjadi negara transit transaksi perdagangan narkoba sebelum 

diperjualbelikan di wilayah lain. Selain banyaknya negara yang menjadi wilayah 

transit, Afghanistan hampir menjadikan negara-negara yang ada diseluruh dunia 

                                                             
45 United Nations Office on Drugs and Crime, World Drug Report 2016 (United Nations publication, 

Sales No. E.16.XI.7). 
46 Ibid. 
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sebagai konsumennya. Afghanistan memiliki tiga rute perdagangan narkoba yang 

menjadi rute-rute utama dalam aksi penyelundupan, yakni: rute Balkan, rute utara 

dan rute selatan. Rute Balkan adalah rute yang digunakan untuk menyelundupkan 

heroin menuju ke negara-negara yang terdapat di Eropa Barat, Rute utara digunakan 

untuk menyelundupkan heroin menuju negara-negara di kawasan Afrika dan juga 

Amerika Utara, termasuk Kanada. Sedangkan rute selatan adalah rute yang yang 

digunakan untuk memperdagangkan heroin di wilayah Asia Tenggara dan juga 

benua Australia.47 

Gambar 2.2 Peta Jaringan Penyelundupan Opium di Dunia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: UNODC, World Drug Report 2017 

Berbeda dengan Afghanistan, heroin yang dihasilkan di Asia Tenggara 

maupun di Amerika Latin memiliki cakupan penyelundupan yang lebih kecil. 

Heroin yang berasal dari Asia Tenggara umumnya diperdagangkan ke Tiongkok, 

                                                             
47 Perspectives on Drugs, Opioid trafficking route from Asia to Europe, European Monitoring Centre 

for Drugs and Drug Addiction, diakses pada www.emcdda.europa.eu/publications/pods/opioid-

trafficking-routes_en (21/08/2018 17:26) 

http://www.emcdda.europa.eu/publications/pods/opioid-trafficking-routes_en
http://www.emcdda.europa.eu/publications/pods/opioid-trafficking-routes_en
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Oceania dan ke wilayah Asia Tenggara itu sendiri. Begitupun heroin yang 

dihasilkan oleh Meksiko dan Kolumbia, kedua negara tersebut lebih banyak 

menyelundupkan heroin mereka ke Amerika Utara.48 

2.2.1.2 Kokain 

Gambar 2.3 Peta Jaringan Penyelundupan Kokain di Dunia 

  

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: UNODC, World Drug Report 2017 

Produksi dan perdagangan kokain dunia didominasi oleh tiga negara yang 

terletak di Amerika Latin, yakni: Kolumbia, Peru dan Bolivia. Jalur utama 

perdagangan kokain dunia adalah melalui Samudera Pasifik, Laut Karibia dan 

Samudera Atlantik. Penyelundupan baik melalui Samudera Pasifik maupun Laut 

Karibia umumnya menuju ke Amerika Utara dengan Amerika Serikat sebagai target 

utama sebelum kemudian diselundupkan ke Kanada. Sedangkan penyelundupan 

melalui Samudera Atlantik adalah rute penyelundupan ke seluruh dunia yang 

                                                             
48 United Nations Office on Drugs and Crime, Southeast Asia Opium Survey 2014, United Nations 

publication. 
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sebelumnya ditransitkan di Eropa dan Asia Timur Tengah sebelum kemudian 

kembali diselundupkan menuju Asia Tengah, Asia Tenggara dan Oceania.49 

2.2.1.3 Ganja 

 Pada kurun waktu tahun 2009-2014, UNODC mencatat bahwa ada 129 

negara yang memiliki perkebunan ganja. Dari sekian banyak negara, negara-negara 

yang letaknya berdekatan dengan Asia Timur Tengah adalah negara-negara utama 

penghasil damar olahan ganja, yakni: Moroko, Afghanistan, India dan juga 

Pakistan. Negara-negara yang terletak di Amerika Utara disebut sebagai negara 

penghasil ganja dalam bentuk mentah. Ganja mentah tersebut banyak diproduksi di 

Amerika Serikat dan dikeringkan di Kanada sebelum kemudian diperjual belikan 

oleh negara-negara Amerika Latin, termasuk Kolumbia dan Jamaika. Pasar ganja 

sendiri dibagi menjadi dua, yakni pasar ganja mentah dan pasar ganja yang sudah 

diolah dalam bentuk damar. Ganja mentah umumnya dipasarkan di Amerika dan 

Afrika, sedangkan ganja dalam bentuk damar biasanya dipasarkan ke benua Eropa 

dan juga Timur Tengah.50  

2.4.1.4 Narkoba Sintetik 

 Narkoba sintetik mengacu pada jenis narkoba yang tidak membutuhkan 

tanaman atau perkebunan untuk membuatnya, melainkan dengan bahan-bahan 

kimia yang diracik. Beberapa jenis narkoba sintetik adalah amfetamin, sabu-sabu 

dan ekstasi. Umumnya narkoba jenis ini diproduksi oleh negara-negara maju dan 

diselundupkan ke negara-negara berkembang untuk dijual. Asia Tenggara adalah 

                                                             
49 Office of National Control Drug Policy, Global Cocaine Trafficking, White House, diakses pada 

https://www.whitehouse.gov/sites/whitehouse.gov/files/ondcp/global_cocaine_trafficking.pdf 

(21/08/2018 18:21) 
50 World Drug Report 2016, Loc, cit. 

https://www.whitehouse.gov/sites/whitehouse.gov/files/ondcp/global_cocaine_trafficking.pdf
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wilayah yang paling terkena efek perdagangan narkoba jenis ini karena selain 

menjadi wilayah transit, konsumen narkoba sintetik utamanya jenis sabu-sabu dan 

ekstasi terhitung tinggi.51 

Gambar 2.4 Peta Jaringan Penyelundupan Kokain di Dunia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: UNODC, World Drug Report 2016. 

2.3 Narkoba di Asia Tenggara 

2.3.1 Gambaran Umum Permasalahan Narkoba di Asia Tenggara 

Permasalahan narkoba di Asia Tenggara tidak dapat dipisahkan dengan 

adanya wilayah Segitiga Emas. Secara geografis, Segitiga Emas adalah delta yang 

terletak di antara Sungai Mekong dan Sungai Mae Sai. Wilayah tersebut merupakan 

perbatasan antara tiga negara Asia Tenggara, yakni Thailand, Laos dan Myanmar. 

Opium yang menjadi hasil produksi utama di Segitiga Emas awalnya diperkenalkan 

oleh penjajah Inggris pada tahun 1880.52 

                                                             
51 Ibid. 
52 Pierre-Arnaud Chouvy, Drug trafcking in and out of the Golden Triangle. An Atlas of 

Trafifcking in Southeast Asia. The Illegal Trade in Arms, Drugs, People, Counterfeit Goods 

and Natural Resources in Mainland, IB Tauris, p. 1-32, 2013. 
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Kemerdekaan Myanmar pada tahun 1948 dan kekalahan Kuo Min Tang 

pada perang sipil di Tiongkok menjadi dua hal yang berpengaruh pada perluasan 

wilayah Segitiga Emas dan meningkatnya produksi opium di daerah tersebut. Hal 

itu disebabkan oleh tentara Kuo Min Tang yang menetap di daerah utara Myanmar 

setelah kalah dan mulai bertahan hidup dengan menjual narkoba. Sebelum tahun 

1980, luas wilayah Segitiga Emas kurang lebih tercatat sebesar 10 hektar 

(100.000m2) dan mampu menghasilkan 1.000 – 1.500 ton opium dan 80-100 ton 

heroin.53 

Situasi narkoba di Segitiga Emas semakin memburuk pada tahun 1990-an. 

Sekitar 100.000 hektar kebun dengan hasil produksi opium antara 1.800 hingga 

2.000 ton opium dan 150 ton heroin tercatat pada tahun tersebut.54 United Nations 

Office for Drug Control and Crime Prevention (UNODCCP) melaporkan bahwa 

luas kebun tumbuhan apiun mencapai 128.642 hektar dengan hasil produksi 1.260 

ton opium.55 

Permasalahan berat narkoba tidak hanya dihadapi oleh negara-negara yang 

wilayahnya berada dalam cakupan Segitiga Emas. Namun juga dihadapi oleh 

negara-negara Asia Tenggara lain, utamanya negara-negara yang langsung 

bersinggungan dengan Vietnam, Laos dan Thailand. Negara-negara tersebut 

menjadi tempat lintas para penyelundup sebelum narkoba-narkoba tersebut 

                                                             
53 Sheng Lijun, China-ASEAN Cooperation Against Illicit Drugs from The Golden Triangle, Asian 

Perspective, Vol, 30, No, 2 (2006), page 97-126. 
54 Ma Shuhong, ed., Yunnan jingwai duyuan yanjiu [Drugs outside Yunnan] Kunming: Publication 

House of Nationalities, 2001), pp. 297-302, 76-79 dalam Sheng Lijun, China-ASEAN Cooperation 

Against Illicit Drugs from The Golden Triangle, Asian Perspective, Vol, 30, No, 2 (2006), page 97-

126. 
55 United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention, World Drug Report 2000 (Oxford: 

Oxford University Press, 2001) dalam Sheng Lijun, China-ASEAN Cooperation Against Illicit 

Drugs from The Golden Triangle, Asian Perspective, Vol, 30, No, 2 (2006), page 97-126. 
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dikirimkan ke Tiongkok ataupun daerah-daerah lain. Seringkali negara-negara 

tersebut tidak hanya menjadi tempat melintas, namun juga tempat konsumen. 

Vietnam adalah salah satu negara yang menjadi jalan utama perlintasan 

produksi narkoba dari Segitiga Emas menuju Tiongkok. Umumnya, jenis-jenis 

narkoba yang diselundupkan adalah heroin, opium dan amphetamine-type stimulant 

(ATS). Narkoba-narkoba tersebut diselundupkan melalui perbatasan wilayah barat 

laut, perbatasan utara dan juga perbatasan selatan. Selain menjadi menjadi negara 

transit, pada beberapa tahun terakhir, badan pengawas narkoba menyebutkan bahwa 

mereka menemukan beberapa fasilitas ataupun pabrik ilegal yang memproduksi 

ATS dan narkoba sintetis lain di Vietnam. Penyebaran pedagang maupun penyalah 

guna narkoba juga disebutkan sudah hampir menyebar ke seluruh negeri.56  

Tidak jauh berbeda dengan Vietnam, Kamboja yang juga menjadi negara 

transit penyelundupan narkoba juga menghadapi masalah serupa. Sabu-sabu 

menjadi jenis narkoba yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat Kamboja. 

Sekitar 80% penyalahguna narkoba adalah pengguna sabu-sabu. Kamboja menjadi 

negara transit antara Segitiga Emas dengan negara-negara yang ada di wilayah Asia 

Pasifik dan menjadi target oleh para penyelundup sebagai negara yang akan 

digunakan untuk memproduksi narkoba. Permasalahan narkoba di Kamboja 

terbilang kompleks, hal ini dikarenakan penyalahguna yang umumnya adalah 

masyarakat kelas bawah. Kemiskinan menjadi salah satu faktor pendorong 

masyarakat untuk menggunakan narkoba, para pengguna narkoba di Kamboja juga 

                                                             
56 Hai Thanh Luong, Transnational Drug Trafficking from West Africa to Southeast Asia: A Case 

Study of Vietnam, Journal of Law and Criminal Justice, Vol. 3, No. 2, hal. 37-54 
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menuntut kepada para penjual untuk memberikan mereka sabu-sabu dengan harga 

murah. Keadaan yang seperti ini berimbas pada angka kriminalitas tinggi dan juga 

penyakit HIV/AIDS.57 

Malaysia menjadi negara terakhir yang sebagian wilayahnya berbatasan 

langsung dengan salah satu negara Segitiga Emas. Hal tersebut menjelaskan 

mengapa Malaysia juga menghadapi masalah penyalahgunaan narkoba dengan 

cukup sulit. Sekalipun Malaysia menerapkan hukuman mati sebagai salah satu cara 

untuk melawan peningkatan penyalahgunaan narkoba, namun fakta di lapangan 

tidak menunjukkan adanya pengurangan. Pada tahun 2012, UNDCCP 

memperhatikan adanya peningkatan penyalahgunaan narkoba. Salah satu penyebab 

utamanya adalah karena semakin banyak narkoba sintetis yang diproduksi sebagai 

pengganti dari opium.58 

Tidak berbatasan langsung dengan negara-negara Segitiga Emas tidak 

menjadikan Filipina menjadi negara yang bebas narkoba. Laporan resmi pada tahun 

2015 menyebutkan bahwa 1,8 juta penduduk Filipina merupakan pengguna 

narkoba, 859.150 adalah pengguna sabu-sabu. Ada perbedaan makna antara 

sekadar “pengguna” dan “penyalahguna” atau “pecandu” di Filipina, pengguna 

narkoba adalah sebutan untuk masyarakat yang menggunakan narkoba setidaknya 

                                                             
57 Jonathan DeHart, Beyond I Am Super Student: Cambodia’s Drug Problem, The Diplomat, diakses 

pada https://thediplomat.com/2013/05/beyond-i-am-super-student-cambodias-drug-problem/ 

(21/07/2018 21:13) 
58 David Hutt, A New Drug Win for Malaysia? The Diplomat, diakses pada 

https://thediplomat.com/2017/10/a-new-drug-win-for-malaysia/ (21/07/2018 21:42) 

https://thediplomat.com/2013/05/beyond-i-am-super-student-cambodias-drug-problem/
https://thediplomat.com/2017/10/a-new-drug-win-for-malaysia/
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sekali dalam satu tahun. 85% pengguna yang dilaporkan adalah masyarakat yang 

menggunakan narkoba setidaknya setu kali dalam satu bulan.59 

Singapura dan Brunei Darussalam menjadi negara anggota ASEAN dengan 

kasus penyalahgunaan narkoba paling terkecil. Dalam menjalankan perang 

terhadap narkobanya, Singapura menerapkan sistem pendekatan ke segala lapisan 

masyarakat untuk mendidik dan mengedukasi bahaya dan konsekuensi terhadap 

penyalahgunaan narkoba. Pemerintah juga memberikan perhatian khusus kepada 

mantan penyalahguna yang telah menjalani rehabilitasi untuk mampu kembali 

diterima oleh masyarakat. Tidak mengherankan jika pengguna narkoba di 

Singapura hanya 30 penyalahguna dari setiap 100.000 orang.60 

Brunei Darussalam juga memiliki tingkat penyalahgunaan narkoba yang 

hampir sama rendahnya dengan Singapura. Sekalipun laporan pada tahun 2012 

mengatakan bahwa ada peningkatan penyalah narkoba di negara tersebut, para 

penyalahguna tersebut adalah warga negara Malaysia yang tinggal di Brunei.61 

Secara umum, permasalahan narkoba di Kawasan Asia Tenggara adalah 

permasalahan yang cukup rumit, karena negara-negara yang berada di Kawasan 

Asia Tenggara tidak hanya menjadi negara transit ataupun transit, negara-negara di 

kawasan ini juga adalah negara-negara produsen sekaligus konsumen sehingga 

                                                             
59Gideon Lasco, Just How Big is The Drug Problem in Philippines anyway? The Conversation, 

diakses pada http://theconversation.com/just-how-big-is-the-drug-problem-in-the-philippines-

anyway-66640 (21/07/2018 22:24) 
60 Singapore is Winning on the War of Drugs. Here’s How, diakses pada 

https://www.washingtonpost.com/opinions/singapore-is-winning-the-war-on-drugs-heres-

how/2018/03/11/b8c25278-22e9-11e8-946c-

9420060cb7bd_story.html?noredirect=on&utm_term=.2d695c3ef4d7 (21/07/2018 22:30) 
61 Rosalinda L. Orosa, Drug Trafficking, Drug Abuse up in Brunei, Philstar Global, diakses pada 

https://www.philstar.com/world/2014/05/03/1319275/drug-trafficking-drug-abuse-brunei 

(21/07/2018 22:36)  

http://theconversation.com/just-how-big-is-the-drug-problem-in-the-philippines-anyway-66640
http://theconversation.com/just-how-big-is-the-drug-problem-in-the-philippines-anyway-66640
https://www.washingtonpost.com/opinions/singapore-is-winning-the-war-on-drugs-heres-how/2018/03/11/b8c25278-22e9-11e8-946c-9420060cb7bd_story.html?noredirect=on&utm_term=.2d695c3ef4d7
https://www.washingtonpost.com/opinions/singapore-is-winning-the-war-on-drugs-heres-how/2018/03/11/b8c25278-22e9-11e8-946c-9420060cb7bd_story.html?noredirect=on&utm_term=.2d695c3ef4d7
https://www.washingtonpost.com/opinions/singapore-is-winning-the-war-on-drugs-heres-how/2018/03/11/b8c25278-22e9-11e8-946c-9420060cb7bd_story.html?noredirect=on&utm_term=.2d695c3ef4d7
https://www.philstar.com/world/2014/05/03/1319275/drug-trafficking-drug-abuse-brunei
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menyulitkan bagi para pemimpin negara masing-masing untuk menghilangkan 

permasalahan ini hingga ke akarnya. Ditambah dengan kondisi geografis Asia 

Tenggara yang diapit oleh laut dan benua, menjadikan kawasan ini semakin mudah 

untuk dimasuki narkoba dari berbagai belahan dunia.  

2.3.2 Upaya Penanggulangan Narkoba oleh ASEAN sebagai Organisasi 

Regional di Asia Tenggara 

Pembentukan ASEAN pada tahun 1967 mengawali kerjasama negara-

negara yang tergabung dalam berbagai macam isu dan kebijakan yang menjadi 

perhatian bersama. Begitu pula dengan perhatian ASEAN terhadap narkoba. 

ASEAN pertama kali mengungkap bahwa perdagangan gelap narkoba di Asia 

Tenggara adalah sebuah masalah serius yang harus dihadapi pada tahun 1967 di 

Manila, Filipina. Keseriusan dalam memerangi narkoba dibuktikan dengan rutinnya 

ASEAN menggelar ASEAN Drug Expert Group Meeting yang bertujuan untuk 

saling bertukar informasi terkait perdagangan gelap narkoba dan juga membentuk 

kebijakan-kebijakan yang sesuai. Pada tahun 1982, negara-negara ASEAN setuju 

untuk membentuk ASEAN Narcotics Desk yang memiliki dua tujuan utama: (1) 

sebagai penyedia informasi terkait narkoba kepada Sekretariat ASEAN, (2) 

mengorganisir program dan kegiatan yang dianggap mampu meningkatkan 

efektifitas ASEAN dalam memerangi masalah narkoba.62 

Permasalahan narkoba oleh ASEAN awalnya hanya dilihat sebagai masalah 

sosial dan masalah kesehatan. Namun pada tahun 1984, hasil rapat pada ASEAN 

                                                             
62 Yingyos Leechaianan and Dennis R. Longmire, The Use of the Death Penalty for Drug 

Trafficking in the United States, Singapore, Malaysia, Indonesia and Thailand: A Comparative 

Legal Analysis, Laws, Vol. 2, 2013 
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Drug Expert Meeting yang ke-8 memperluas cakupan permasalahan narkoba 

menjadi masalah yang mengancam keamanan nasional, stabilitas, kemakmuran dan 

ketahanan. Selain itu, negara-negara anggota ASEAN juga menekankan pentingnya 

pendekatan tingkat regional untuk menghadapi masalah tersebut. Hal ini 

ditunjukkan melalui pengadopsian ASEAN Regional Policy and Strategy in 

Prevention and Control of Drug Abuse and Illicit Trafficking.63  

Usaha ASEAN dalam menangani masalah narkoba terwujud dalam 

beberapa badan yang dibentuk secara khusus untuk masalah kejahatan narkoba 

ataupun badan-badan lain terlibat dalam pembentukan kebijakan terkait. Adapun 

badan-badan yang terlibat tersebut adalah sebagai berikut:64  

1. ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC) 

Pembentukan ASEAN Ministerial Meeting on Transnational 

Crime pada tahun 1997 didasarkan pada banyaknya kejahatan lintas 

batas yang terjadi di Asia Tenggara, termasuk kejahatan yang berupa 

perdagangan gelap narkoba. Pada pertemuan ke-2 AMMTC pada tahun 

1999, AMMTC merencanakan pembentukan mekanisme dan aktivitas 

yang memperluas usaha negara-negara anggota ASEAN untuk melawan 

kejahatan lintas negara, termasuk salah satunya adalah kejahatan 

narkoba. Renacana ini kemudian diadopsi dalam bentuk Plan of Action 

to Combat Transnational Crime. 

                                                             
63 Pratap Parameswaran, Combating and Preventing Drug and Subtance Abuse, ASEAN, diakses 

pada http://asean.org/combating-and-preventing-drug-and-substance-abuse-by-pratap-

parameswaran/ (22/07/2017 20:53) 
64 Cooperation on Drugs and Narcotics Overview, ASEAN, diakses pada 

http://asean.org/?static_post=cooperation-on-drugs-and-narcotics-overview (23/07/2018 19:07) 

http://asean.org/combating-and-preventing-drug-and-substance-abuse-by-pratap-parameswaran/
http://asean.org/combating-and-preventing-drug-and-substance-abuse-by-pratap-parameswaran/
http://asean.org/?static_post=cooperation-on-drugs-and-narcotics-overview
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2. ASEAN Senior Officials on Drug Matters (ASOD) 

ASOD adalah salah satu badan paling pertama dibentuk oleh 

ASEAN untuk menangani kejahatan terkait narkoba. Pada awalnya, 

ASOD berada dibawah ASEAN Drug Experts yang dikoordinasi oleh 

Committee on Social Development (COSD). Namun sejak tahun 1984, 

ASOD dibentuk menjadi badan sendiri yang memiliki peran penting 

dalam pembentukan kebijakan dan upaya penanganan narkoba. 

Salah satu upaya ASOD dalam penanggulangan narkoba adalah 

kolaborasi dan konsolidasi dengan negara anggota untuk membasmi 

adanya perkebunan atau budidaya di wilayah-wilayah negara anggota 

ASEAN. Prioritas utama ASOD untuk saat ini ada empat, yakni: 

pencegahan narkoba melalui Pendidikan; perawatan dan rehabilitasi; 

pelaksanaan undang-undang dan penilitian. Keempat prioritas ini oleh 

ASOD laksanakan berdasarkan tiga tahun Plan of Action on Drug Abuse 

Control yang diadopsi pada pertemuan ASOD ke-17 pada tahun 1994. 

3. ASEAN Finance Ministers Meeting 

Sekalipun tidak terlibat secara langsung, namun ASEAN 

Finance Ministers Meeting menandatangani ASEAN Agreement on 

Custom pada tahun 1997, yang mana didalamnya terdapat poin untuk 

memperkuat kerjasama melawan perdagangan gelap narkoba dan 

substansi psikotropik lain. 

4. ASEAN Committee on Culture and Information (COCI) 
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Keterlibatan COCI dalam penanggulangan narkoba lebih 

berfokus pada hal-hal yang terkait dengan edukasi. Contohnya adalah 

melalui poster anti narkoba dan pameran komik yang diadakan di Brunei 

pada tahun 1997. Acara tersebut memamerkan komik yang Digambar 

oleh anak-anak Brunei Darussalam dengan tema “ASEAN bebas 

narkoba”.  

Bisa dikatakan bahwa usaha ASEAN sebagai organisasi regional untuk 

melawan narkoba yang juga pada tingkat regional masih sangat bergantung dengan 

kebijakan masing-masing negara anggota untuk memberlakukan dan mengatasi 

narkoba di wilayah mereka masing-masing.  

2.3.3 Joint Declaration of Drug-Free ASEAN 

Lahirnya Joint Declaration of Drug-Free ASEAN diawali oleh perhatian 

para Menteri Luar Negeri ASEAN terhadap banyaknya kasus narkoba yang 

dianggap bisa menghambat perkembangan sebuah negara berikut dengan 

masyarakat yang ada didalamnnya. Berdasarkan hal ini, pada tahun 1985 para 

Menteri Luar Negeri ASEAN menyepakati ASEAN Foreign Ministers Joint 

Statement on the International Problem of Drug Abuse and Trafficking. Pada tahun 

1997, ASEAN mengadopsi ASEAN Vision 2020 yang didalamnya menyinggung 

ASEAN yang bebas narkoba sebagai salah satu tujuan utama. Adopsi ASEAN 

Vision kemudian dilanjutkan oleh pertemuan ke-6 ASEAN Summit pada tahun 1998, 

di mana pada pertemuan tersebut, para Menteri Luar Negeri ASEAN 

menandatangani Joint Declaration of Drug-Free ASEAN.65 

                                                             
65 Ibid. 
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Keseriusan ASEAN untuk mencapai ASEAN yang bebas narkoba semakin 

diperkuat dengan pertemuan ke-33 ASEAN Ministerial Meeting pada tahun 2000. 

Pada pertemuan tersebut, target ASEAN yang bebas narkoba yang awalnya ingin 

dicapai pada tahun 2020, disepakati untuk dimajukan menjadi tahun 2015. Tidak 

hanya itu, pertemuan tersebut menghasilkan kerjasama baru antara ASEAN dan 

Tiongkok dalam menghadapi narkoba yang tertuang pada kerangka ASEAN and 

China Cooperative Operations in Response to Dangerous Drugs (ACCORD).66 

Kerjasama antara ASEAN dan Tiongkok dalam ACCORD menghasilkan 

empat pilar utama yang menjadi tolok ukur kegiatan maupun agenda dalam 

mencapai ASEAN yang bebas narkoba. Adapun empat pilar tersebut adalah:67 

1. Mempromosikan kesadaran umum dan respons sosial secara terus-

menerus melalui penyuluhan bahaya narkoba. 

2. Membangun konsesus untuk mengurangi penggunaan ilegal narkoba. 

3. Bekerjasama untuk memperkuat hukum dan juga adanya peninjauan 

oleh legislatif. 

4. Mengeliminasi ataupun mengurangi produksi narkoba ilegal secara 

signifikan melalui metode program pembangunan alternatif. 

Namun pada kenyataannya, tujuan ASEAN yang bebas narkoba pada tahun 

2015 dilihat sebagai hal yang tidak mungkin. Oleh karena itu, pada tahun 2007, 

makna bebas narkoba bergeser bukan menjadi bebas sepenuhnya, namun menjadi 

usaha untuk mengurangi kejahatan narkoba baik dari sisi perdagangan, produksi 

                                                             
66 United Nations Office on Drugs and Crime (2007), Drug-free ASEAN by 2015: Status and 

recommendations. 

https://www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific//Publications/ASEAN_2015.pdf 
67 Ibid. 
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dan penyalahgunaan.68 Myanmar sebagai salah satu negara ASEAN yang 

permasalahan narkobanya paling berat mengungkap bahwa negara mereka akan 

mencoba untuk sepenuhnya menghilangkan ladang opium pada tahun 2019 sebagai 

bentuk komitmen mereka dalam deklarasi bersama.69 

2.4 Permasalahan Narkoba di Indonesia 

2.4.1 Gambaran Umum Permasalahan Narkoba di Indonesia 

Adanya narkoba di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sejarah masa lalu. 

Opium adalah jenis narkoba yang pertama kali dikenal di Indonesia melalui 

pedagang Arab.70 Sejak masa penjajahan oleh Belanda di Indonesia dimulai, 

perdagangan opium menjadi salah satu sektor yang menguntungkan. Meskipun 

tanah Indonesia tidak mampu menumbuhkan opium, tetapi Indonesia menjadi 

tempat perlintasan perdagangan opium yang menguntungkan antara Belanda 

dengan pedagang-pedangan dari Tiongkok. Lebih dari itu, Belanda juga 

mengenalkan serta menjual opium yang mereka dapatkan kepada masyarakat lokal. 

Mereka mengenalkan opium sebagai obat penenang.71 

Selain opium, pemerintah Belanda juga membuka perkebunan koka yang 

merupakan bahan dasar kokain yang lebih mudah tumbuh di Indonesia. Perkebunan 

koka di Indonesia mencapai 6.000ha pada tahun 1880. Pada tahun 1912, 

                                                             
68 A Drug-Free ASEAN by 2015: Comments on the final assessment from civil society perspective. 

June, 2014.  
69 Tom Fawthrop, ‘Drug Free’ ASEAN by 2015?  The Diplomat, diakses pada 

https://thediplomat.com/2015/08/drug-free-asean-by-2015/ (23/07/2018 20:42) 
70 James R. Rush, Opium to Java: Revenue Farming and Chinese Enterprise in Colonial Indonesia 

1860-1910, 2007, Equinox Publishing Pte, Ltd, Singapore dalam Eunike Sri Tyas Suci, dkk, Drug 

Addiction Policies and Practices: Access to Health Service in Indonesia, Jakarta: Atma Jaya 

Catholic University. 
71 Parasian Simanungkalit, Globalisasi Peredaran Narkotika dan Penanggulangannya di Indonesia, 

2011, Yayasan Wajar Hidup: Jakarta dalam Eunike Sri Tyas Suci, dkk, Drug Addiction Policies and 

Practices: Access to Health Service in Indonesia, Jakarta: Atma Jaya Catholic University. 

https://thediplomat.com/2015/08/drug-free-asean-by-2015/
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perkebunan koka di Jawa berhasil mengekspor 1.000 ton daun koka mentah untuk 

diproses di Amsterdam. Produksi daun koka tersebut semakin meningkat pada 

tahun 1920, di mana daun koka yang dihasilkan meningkat menjadi 1.600 ton yang 

setara dengan 25 ton kokain. Jumlah tersebut lebih banyak dari kokain yang 

dihasilkan dari Peru, yakni hanya 22 ton.72 

Setelah Belanda menandatangani Hague International Opium Convention 

pada tahun 1912 dan meratifikasinya pada tahun 1920, produksi opium di Jawa 

menurun drastis menjadi kurang dari 2 ton.73 Penyebab lain akan menurunnya 

produksi kokain di Indonesia adalah karena perhatian internasional akan 

penyalahgunaan narkoba. Konstansi kebijakan Belanda untuk mengurangi kokain 

dilanjutkan oleh Indonesia setelah Indonesia meraih kemerdekaannya sendiri. 

Sebagai salah satu bukti, saat Indonesia resmi menjadi anggota ASEAN, salah satu 

isu yang seringkali dibawa adalah isu tentang narkoba dan cara 

penanggulangannya. 

Masalah narkoba di Indonesia selalu menjadi salah satu masalah utama yang 

penanggulangannya cukup sulit dilakukan. Adapun beberapa faktor yang mendasari 

mengapa kasus narkoba masih banyak terjadi di Indonesia adalah sebagai berikut:74 

1. Letak Indonesia yang strategis. Indonesia terletak di antara dua benua, 

yakni Asia dan Afrika. Selain itu, Indonesia yang juga diapit oleh 

                                                             
72 Cocain in Indonesia: Past or Future? Jakarta Post, 2000 dalam Eunike Sri Tyas Suci, dkk, Drug 

Addiction Policies and Practices: Access to Health Service in Indonesia, Jakarta: Atma Jaya 

Catholic University. 
73 Eunike Sri Tyas Suci, dkk, Drug Addiction Policies and Practices: Access to Health Service in 

Indonesia, Jakarta: Atma Jaya Catholic University. 
74 Bachtiar Marpaung, Indonesia in Circle Dark Distribution Interational Narcotics, IOSR Journal 

of Humanities and Social Science, Vol, 20, No, 4 (April 2015), hal. 42-46. 
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Samudra Pasifik dan Samudra Hindia semakin memudahkan para 

penyelundup narkoba untuk melakukan transaksi perdagangan. 

2. Jumlah populasi yang besar. Indonesia tercatat memiliki 240 juta lebih 

penduduk yang sebagian besar adalah kaum muda. Hal ini dilihat 

sebagai hal yang menguntungkan bagi para penyedia narkoba untuk 

menjadikan Indonesia sebagai pasar. Terlebih Indonesia masih termasuk 

negara yang berkembang dengan tingat kesejahteraan yang belum 

terlalu tinggi, hal ini memudahkan untuk menjadikan masyarakat 

Indonesia sebagai konsumen. 

3. Bentuk Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Jarak yang jauh 

antara pulau satu dengan yang lain dan tidak saling berkesinambungan 

menjadi salah satu faktor pendukung mudahnya para penyelundup 

melewati dan menuju daerah yang dituju. Terlebih Indonesia terletak 

tidak terlalu jauh dari negara-negara yang tergabung ke dalam Segitiga 

Emas dan juga Segitiga Bulan Sabit. 

4. Pengaruh globalisasi yang semakin mudah segala bentuk transaksi. 

2.4.2 Peta Jaringan Narkoba di Indonesia 

Peredaran narkoba di Indonesia merupakan bagian dari jaringan 

internasional. Hal ini dikarenakan Indonesia adalah negara transit yang pada 

perkembangannya juga menjadi pasar. Penyelundupan narkoba sendiri dilakukan 

melalui tiga jalur, yakni jalur laut, udara dan darat. Sampai saat ini, jalur laut masih 

menjadi kesukaan oleh para penyelundup karena banyaknya ‘jalur tikus’. Selain 

jalur laut, jalur darat juga seringkali menjadi pilihan, utamanya untuk narkoba yang 
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berasal dari Malaysia. Salah satu ‘jalur tikus’ tersebut adalah Entikong yang 

merupakan perbatasan darat dengan Malaysia yang umum disebut dengan Jalur 

Sutera karena tidak perlu menyeberangi sungai ataupun laut untuk sampai ke negara 

lain. Namun karena kemudahan ini, Entikong seringkali dimanfaatkan untuk 

menyelundupkan narkoba.75 

Gambar 2.5 Jalur ‘Tikus’ Penyelundupan Narkoba ke Indonesia 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber:  Radar Cirebon (http://www.radarcirebon.com/entikong-jalur-idola-

penyelundupan-narkotika.html) 

 

 

 

                                                             
75 Entikong Jalur ‘Idola’ Penyelundupan Narkotika, Radar Cirebon, diakses dalam 

http://www.radarcirebon.com/entikong-jalur-idola-penyelundupan-narkotika.html (21/08/18 20:40)  

http://www.radarcirebon.com/entikong-jalur-idola-penyelundupan-narkotika.html
http://www.radarcirebon.com/entikong-jalur-idola-penyelundupan-narkotika.html
http://www.radarcirebon.com/entikong-jalur-idola-penyelundupan-narkotika.html
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Gambar 2.6 Peta Jalur Penyelundupan Narkoba ke Indonesia Melalui Udara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Simela Victor Muhammad, Kejahatan Transnasional Narkoba dari 

Malaysia ke Indonesia: Kasus di Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat. 

Jalur udara juga tidak kalah rawan menjadi sasaran metode penyelundupan 

narkoba di Indonesia. Umumnya, narkoba-narkoba yang diselundupkan melalui 

jalur udara menuju Indonesia tersebut berasal dari Bulan Sabit Emas dan Thailand. 

Adapun rute yang umum dipakai adalah rute-rute berikut:76 

a. Bulan Sabit Emas – Karachi – Kathmandu – Bangkok. 

b. Bangkok – Medan. 

c. Bangkok – Singapura – Jakarta.  

                                                             
76 Simela Victor Muhammad, Kejahatan Transnasional Penyelundupan Narkoba Dari Malaysia ke 

Indonesia: Kasus di Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat, Politica, Vol. 6 No. 1 
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d. Bangkok – Jakarta. 

e. Bangkok – Bali. 

f. Bangkok – Bali – Jakarta. 

g. Amsterdam – Jakarta/Bali (Indonesia). 

2.5 Komitmen Indonesia dalam Pemberantasan Narkoba 

Perhatian Indonesia terhadap narkoba sudah di mulai bahkan sebelum 

Indonesia resmi menjadi anggota resmi ASEAN. Hal tersebut dibuktikan dengan 

adanya Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) nomor 6 tahun 1971. Inpres 

tersebut berisi perintah presiden yang dimandatkan kepada Badan Koordinasi 

Intelijen Nasional (BKIN) yang diutus untuk menangani berbagai permasalahan 

Indonesia yang paling menonjol, salah satunya adalah tentang masalah 

penyalahgunaan narkoba.77 

Adapun komitmen Indonesia terhadap penanggulangan narkoba bisa 

dikategorikan menjadi dua, yakni komitmen dalam tingkat domestik dan juga pada 

tingkat internasional.  

2.5.1 Komitmen Indonesia pada Tingkat Domestik 

 Komitmen Indonesia pada tingkat domestik terhadap narkoba bisa dilihat 

dari penolakan 64 grasi terpidana mati atas kasus narkoba oleh Jokowi. Keputusan 

Jokowi ini sempat mendapatkan kecaman berbagai pihak, termasuk kecaman dari 

Lembaga HAM internasional. Namun pemerintah Indonesia tetap bergeming dan 

masih menerapkan kebijakan tersebut dan pelaksanaan eksekusi mati. Hal ini oleh 

                                                             
77 Sejarah BNN, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, diakses pada 

http://www.bnn.go.id/read/page/8005/sejarah-bnn (25/07/2018 19:14) 

http://www.bnn.go.id/read/page/8005/sejarah-bnn
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pemerintah Indonesia disebut sebagai salah satu bentuk ketegasan terhadap tindak 

perilaku kejahatan narkoba.78 

 Selain penolakan grasi, poin pertama nawacita yang diangkat Jokowi juga 

menjadi salah satu patokan kebijakan-kebijakan yang diambil untuk mengatasi 

narkoba. Poin pertama nawacita menyebutkan bahwa pemerintah akan memberikan 

rasa aman terhadap bangsa Indonesia yang kemudian juga diiringi dengan bunyi 

poin pertama misi pemerintahan Jokowi-JK, yakni tentang penjagaan kedaulatan 

wilayah dan mengamankan Indonesia yang merupakan negara maritim, hal ini 

termasuk dengan menjaga Indonesia dari penyelundupan narkoba yang umumnya 

diperdagangkan lewat laut. Komitmen ini dibuktikan salah satunya dengan berhasil 

digagalkannya 8 ton peredaran ganja dari Tiongkok yang diselundupkan melalui 

laut pada tahun 2014.79 

 Pidato-pidato tentang bagaimana narkoba merupakan hal yang darurat dan 

bahaya juga seringkali disampaikan oleh Jokowi. Umumnya Jokowi 

menyampaikan pidato-pidato tersebut saat Hari Anti Narkoba Internasional di mana 

Jokowi selalu mengurgensikan penanganan keras terhadap narkoba kepada badan-

badan yang terkait seperti Polhukam dan BNN yang lantas kemudian menjadi dasar 

pengambilan sikap bagi BNN dan juga Kemenko Polhukam untuk mengambil 

                                                             
78 Aghnia Adzkia, Penolakan Jokowi Atas 64 Grasi Narkoba Dikecam, CNN Indonesia, diakses 

pada https://www.cnnindonesia.com/nasional/20141210112700-12-17173/penolakan-jokowi-atas-

64-grasi-narkoba-dikecam (25/09/18 20:56) 
79 Menghancurkan Narkoba Menuju Nawacita. Informasi dan Edukasi Narkoba Badan Narkotika 

Nasional Indonesia, diakses pada 

http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2015/10/07/2138/menghancurkan-narkotika-

menuju-nawacita (25/09/2018 20:57) 

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20141210112700-12-17173/penolakan-jokowi-atas-64-grasi-narkoba-dikecam
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20141210112700-12-17173/penolakan-jokowi-atas-64-grasi-narkoba-dikecam
http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2015/10/07/2138/menghancurkan-narkotika-menuju-nawacita
http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2015/10/07/2138/menghancurkan-narkotika-menuju-nawacita
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langkah-langkah luar biasa guna mencapai target instruksi Jokowi yakni 

membebaskan Indonesia dari narkoba. 

2.5.2 Komitmen Indonesia pada Tingkat Internasional 

Adopsi Joint Declaration of Drug-Free ASEAN adalah salah satu bentuk 

komitmen Indonesia terhadap narkoba pada tingkat internasional. Perang Indonesia 

terhadap narkoba masih terhitung kecil jika dibandingkan dengan negara-negara 

anggota ASEAN lain seperti Singapura, Malaysia dan Thailand. Hal tersebut 

menjadikan permasalah narkoba semakin meluas karena perhatian pemerintah 

tentang permasalahan tersebut masih kurang. Permasalahan tersebut semakin 

diperparah dengan adanya krisis moneter pada tahun 1997. Melihat situasi yang 

semakin memburuk, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada akhirnya mengesahkan 

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika dan Undang-Undang 

Nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika yang kemudian dijadikan dasar oleh 

presiden ke-4 Indonesia untuk membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional 

(BKNN) yang seiring waktu berubah menjadi Badan Narkotika Nasional (BNN).80 

Indonesia yang tergabung dalam ASOD kemudian secara aktif 

berpartisipasi dalam kerjasama penanggulangan, pemberantasan penyalahgunaan 

dan peredaran gelap narkoba (P4GN). Keaktifan Indonesia pada tingkat regional 

tersebut lantas diselaraskan dengan kebijakan-kebijakan yang diambil pada level 

nasional terkait masalah narkoba. Kebijakan-kebijakan tersebut merupakan upaya-

upaya yang dilakukan Indonesia untuk mewujudkan ASEAN yang bebas narkoba 

                                                             
80 Ibid. 
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sesuai dengan apa yang telah disepakati melalui Joint Declaration of Drug-Free 

ASEAN.81 

 Selain adopsi Joint Declaration of Drug Free ASEAN, Lombok Tteaty juga 

termasuk ke dalam komitmen Indonesia pada tingkat internasional. Perjanjian 

antara Indonesia dan Australia terkait keamanan terangkum dalam Lombok Treaty 

menyebutkan bahwa masing-masing negara memiliki prinsip untuk saling 

menghormati dan mendukung kedaulatan, integritas teritorial dan kemerdekaan 

politik setiap pihak.82 Pada kasus eksekusi Bali Nine, terdapat dua warga negara 

Australia yang menjadi terpidana mati dan harus menjalani eksekusi. Hal tersebut 

sempat membuat ketegangan diplomatic terjadi di antara dua negara, namun 

Indonesia tetap memilih untuk melaksanakan ekseskusi. Para ahli kemudian 

mengungkap bahwa Australia sebaiknya mengingat tentang pasal 2 pada Lombok 

Treaty yang mana menyebutkan tentang prinsip untuk menghormati kedaulatan 

masing-masing negara beserta kemerdekaan politik yang ada.83  

 

                                                             
81 Masyarakat Sosial Budaya ASEAN, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, diakses pada 

https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/asean/Pages/Masyarakat-Sosial-Budaya-ASEAN.aspx 

(25/07/2018 19:15) 
82 Agreement Between Australia and The Republic of Indonesia on the Framework for Security 

Cooporation, Australian Treaty Series, diakses pada 

http://www.austlii.edu.au/au/other/dfat/treaties/2008/3.html (21/08/2018 21:07) 
83 RI, Australia Must Recall Lombok Treaty, Says Expert, The Jakarta Post, diakses pada 

http://www.thejakartapost.com/news/2015/04/29/ri-australia-must-recall-lombok-treaty-says-

expert.html (21/08/2018 21:13) 
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