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BAB IV 

KESIMPULAN 

 
 Permasalahan narkotika menjadi ancaman di setiap negara, seperti Amerika 

Serikat yang terganggu dengan adanya penggunaan narkotika yang terus ada di setiap 

tahunnya. Sifat dari bisnis narkotika ini yang terkenal sebagai transnasional, sehingga 

diperlukannya kerjasama antar negara baik bilateral maupun multilateral, dengan 

adanya kerjasama tersebut maka tidak ada lagi hukum lokal yang bisa mereka 

gunakan sebagai perlindungan dari masalah narkotika. Perjanjian Kolombia dan 

Amerika Serikat dalam memerangi produksi dan perdagangan narkotika di Kolombia. 

Pada tahun 2009 dalam SACTA, merupakan salah satu contoh dalam usaha 

memberantas dan meminimalisir peredaran narkotika ilegal menuju Amerika Serikat 

atau yang berasal dari Kolombia. Sebelumnya Kolombia dan Amerika Serikat sudah 

melakukan kerjasama bilateral. Kerjasama tersebut diimplementasikan kedalam 

Program Plan LASO pada tahun 1962, Plan Colombia pada tahun 1999, DCA  pada 

tahun 2009. Kerjasama SACTA yang merupakan kerjasama lanjutan dari program 

Plan Colombia yang memang sudah habis masa perjanjiannya. Amerika Serikat 

membuat kesepakatan pertahanan dengan Kolombia, untuk lebih fokus dalam 

memerangi permasalahan narkotika Kolombia. Dalam kerjasama ini, kedua negara 

akan lebih memperkuat kerjasama dalam memerangi narkotika Kolombia. 

Kerjasama Kolombia dan Amerika Serikat pada tahun 2009  dalam SACTA 

yang salah satunya untuk memerangi produksi dan perdagangan narkotika Kolombia. 

Kedua Negara ini berkerjasama dalam hubungan bilateral, untuk saling menjaga 

kestabilitasan keamanan dan pengurangan dalam konsumsi penggunaan narkotika di 

Amerika Serikat. Program yang telah dilaksanakan dalam kerjasama SACTA salah 

satu dalam penggunaan 7 pangkalan militer di wilayah Kolombia. Kerjasama dalam 

militer Kolombia dan Amerika Serikat, serta bantuan dana yang diberikan oleh 

Amerika Serikat dapat memberi hasil yang efektif. Dimana pada tahun 2009 – 2012 

produksi dan perdagangan narkotika terus mengalami penurunan. Narkotika di 
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Kolombia memang tidak bisa diberantas sepenuhnya oleh Kolombia dan Amerika 

Serikat. Tetapi dengan adanya kerjasama yang terus ditingkatkan oleh kedua Negara 

ini, dapat menurunkan narkotika di Kolombia. Dari penurunan narkotika yang terus 

terjadi, maka kekerasan di Kolombia semakin berkurang, karena selain kerjasama 

SACTA untuk mengurangi produksi dan perdagangan narkotika, keamanan di dalam 

Kolombia juga tetap di lindungi oleh Amerika Serikat. 

Dampak dari perdagangan narkotika di Kolombia untuk Amerika Serikat telah 

mengakibatkan keamanan di Amerika Serikat semakin meningkat. Sehingga Amerika 

Serikat mengadakan kerjasama dengan Kolombia untuk saling menjaga keamanan di 

dua Negara ini. Sejak adanya perjanjian antara Amerika Serikat dan Kolombia dalam 

menangani masalah perdagangan narkotika dalam SACTA, peningkatan sitaan kokain 

di wilayah jalur laut, darat, dan udara terus mengalami penurunan. Peredaran 

narkotika Kolombia beroperasi dari Amerika Selatan untuk menyeludupkan kokain 

dan heroin ke Amerika Serikat melalui berbagai jalur, dari jalur laut melalui Pasifik 

Timur, sepanjang pantai Timur dan Barat Kolombia, jalur Karibia dan koridor-

koridor udara internasional. Lalu perdagangan narkotika Kolombia beroperasi dalam 

menyeludupkan kokain, heroin, metamfetamine, amfeamine dan mariyuana ke 

Amerika Serikat. 

Sifat dari perdagangan narkotika Kolombia menjadi kejahatan transnational. 

Para kartel narkotika tidak memandang perbatasan-perbatasan, tidak menganal 

yurisdiksi, dan kebangsaan. Narkotika selalu menjadi suatu masalah internasional 

sampai pada taraf tertentu. Penyeludupan narkotika Kolombia melalui batas-batas 

internasional sudah menjadi masalah yang sudah berabad-abad, teapi yang baru 

adalah ruang lingkupnya. Kemajuan komunikasi teknologi tinggi dan transfer dana 

yang sangat instan membuat para pengedar mampu untuk menjual narkotika dengan 

cepat dan lebih jauh dari sebelumnya. Dengan adanya kerjasama SACTA antara 

Kolombia dan Amerika Serikat dapat memberikan hasil yang efektif. Walaupun 

kerjasama kedua Negara ini memberikan kontrovensi bagi Negara yang tidak 

memihak terhadap Amerika Serikat. Tetapi kerjasama antara Kolombia dan Amerika 
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memberikan arti penting terhadap Kolombia dalam kestabilan keamanan di 

Kolombia. 

 

IV.1 Saran 

 

Kolombia dan Amerikat dalam permasalahan narkotika yang sedang 

dihadapkan saat ini, tidak bisa menyelesaikan sepenuhnya dalam memerangi 

narkotika yang ada di Kolombia yang untuk diseludupkan ke Amerika Serikat. Akan 

tetapi permasalahan ini harus bisa dikendalikan seperti membatasi jumlah konsumsi 

narkotika yang berdampak terhadap kerugian kepada diri sendiri maupun orang lain. 

Kerjasama bilateral dengan Negara lain untuk memerangi permasalahan narkotika 

sangatlah penting bagi setiap Negara yang permasalahan narkotika nya terus menaik 

disetiap tahun. Seperti Kolombia dan Amerika tetap melakukan kerjasama bilateral, 

karena kedua Negara ini terancam dengan adanya produksi dan pengedaran narkotika 

dari Kolombia.  

Kerjasama dalam SACTA pada tahun 2009, Amerika Serikat harus lebih 

meningkatkan setiap peralatan baik alat komunikasi, alat penyadap, radar, kapal dan 

semua jenis peralatan untuk memerangi narkotika Kolombia yang selalu tetap ada di 

setiap tahun nya. Dengan peningkatan dan keamanan yang terus berjalan, maka para 

pengedar narkotika Kolombia mulai sulit di setiap jalur peredaran narkotika yang 

selama ini di jadikan tempat pengedaran narkotika. Negara-negara di dunia harus 

semakin intensif dalam menekan tingkat korupsi di dalam badan-badan 

pemerintahannya, khususnya aparat penegak hukum. Karena korupsi merupakan 

salah satu kendala terbesar dalam proses penanggulangan masalah narkotika di 

manapun. Dengan adanya pejabat atau pihak yang berwenang yang dapat diberi uang, 

maka ruang gerak bagi para pengedar narkotika semakin luas dan tidak takut akan 

hukum. 

Penegakan hukum di Kolombia dan Amerika Srikat tegas dalam pemasalahan 

narkotika ini. Sehingga memberikan dampak yang jelas terhadap peredaran narkotika 

yang sudah menjadi permasalahan internasional. Dana yang di dapat oleh peredaran 
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narkotika ke Amerika Serikat, memang menadapatkan keuntungan yang besar tanpa 

berfikir bahwa narkotika merupakan obat-obatan illegal yang merusak moral diri dan 

bangsa. Pemusnahan narkotika di Kolombia dalam SACTA tidak boleh dikalahkan 

oleh para gerakan sepsaratis bersenjata yang juga menegedarkan narkotika untuk 

pembiayaan kelompoknya tersebut seperti FARC dan ELN. Sudah sejak lama mereka 

melakukan penyeludupan narkotika untuk Amerika Serikat dan mendapat keuntungan 

yang besar. Semakin banyak mereka mendapatkan uang, maka semakin ancaman 

terhadap pemerintahan Kolombia terhadap konflik internal yang juga masih terjadi, 

namun konflik ini tidak sebesar pada saat dahulu. 
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