BAB I
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah
Perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam
kenyataannya tidak hanya menciptakan berbagai kemudahan dalam perikehidupan
manusia, namun juga melahirkan berbagai problematika seiring dengan perubahan
sistem nilai dalam masyarakat.Salah satu masalah yang ditimbulkan adalah
semakin

menggejalanya

kejahatan

transnasional

dalam

berbagai

ragam

bentuk.Kejahatan transnasional adalah kejahatan lintas negara yang kini menjadi
salah satu keprihatinan utama dunia.
Bentuk kejahatan tersebut adalah suatu Organized Crime atau kejahatan
yang terorganisir. Kejahatan terorganisir transnasional merupakan ancaman
terhadap Negara dan masyarakat yang dapat mengikis human security dan
kewajiban dasar Negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban.Yang termasuk
kejahatan

transnasional

narkotika.Kejahatan

tersebut

narkotika

yang

salah

satunya

merupakan

adalah

bagian

dari

Peredaran
kejahatan

terorganisasi, Frekuensi, modus, wilayah, maupun kecanggihan dalam kejahatan
transnasional pun cenderung semakin meningkat. Hal tersebut sangat ditunjang
oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama di bidang transportasi,
telekomunikasi, dan komputer.Di samping organisasi dari kejahatan transnasional
pun semakin rapi sehingga seringkali sulit untuk mengidentifikasi maupun
membongkarnya.Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional, tidak
luput dari kejahatan transnasional, bahkan menjadi sasaran dan target
beroperasinya para pelaku dari kejahatan transnasional.
Sebagai negara berkembang di Asia, pada saat ini Indonesia tidak hanya
sekedar menjadi daerah transit/lalu lintas Narkoba karena posisinya yang strategis.
Jumlah penduduk yang besar,letak goegrafis yang strategis dan kondisi sosial
politik

tengah

berada

pada

proses

transisi dimana stabilitas politik dan

keamanan masih rapuh telah mendorong Indonesia menjadi daerah tujuan
peredaran narkotika dan obat berbahaya (narkoba) begitu juga dengan negara
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tetangga seperti Malaysia. Indonesia dan Malaysia memiliki letak geografis yang
sangat dekat, hal ini menjadi salah satu alasan mudah masuknya berbagai jenis
narkoba. Tidak hanya memiliki batas perairan, antara Indonesia juga memiliki
perbatasan darat yang cukup luas yakni di sebelah utara pulau Kalimantan
ditambah dengan akses penerbangan yang semakin mudah dari Malaysia ke
Indonesia.
peredaran narkoba (illegal drug trafficking) merupakan salah satu
kejahatan transnasional yang termasuk didalam kejahatan transnasional. Berbagai
masalah yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan dan perdagangan ilegal obatobatan berbahaya ini membuat keberadaan suatu organisasi yang

dapat

menanggulangi masalah tersebut dirasakan sangat perlu. Kerjasama antar negara
dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika harus dikembangkan karena tidak
mungkin suatu negara dapat memberantas peredaran gelap narkotika berdimensi
internasional sendirian. Maka di butuhkan suatu kerjasama baik itu melalui
pemerintah atau organisasi internasional.
Peredaran gelap narkotika ini tidak hanya berasal dari dalam negeri saja,
namun juga datang dari luar negeri baik itu melalui jalur darat, jalur laut ataupun
jalur udara. Peredaran gelap narkotika melalui jalur darat umumnya terjadi di
sekitar wilayah perbatasan Indonesia dengan negara sekitar.Hal ini dapat terjadi
karena lemahnya sistem pengawasan dan keamanan di wilayah perbatasan. Sarana
dan prasarana yang tidak memadai serta kurangnya perhatian dari pihak pusat
terhadap kebijakan di sekitar wilayah perbatasan menjadi pemicu kesenjangan
antara masyarakat wilayah sekitar perbatasan dengan masyarakat Indonesia di
kota. Hal inilah yang mendorong masyarakat sekitar perbatasan mencari jalan lain
untuk dapat menyambung hidup mereka, meskipun itu harus melakukan hal yang
melanggar hukum.
Kejahatan narkoba di Indonesia dari tahun ke tahun menunjukan
peningkatan yang cukup tinggi. Tahun 2003 ke tahun 2004 dari 6.519 kasus
meningkat menjadi 7.761 kasus (naik 19,1 persen) dan tahun 2004 ke tahun 2005
menjadi 14.904 kasus yang terjadi di Indonesia, ini berarti mengalami kenaikan
92,1 persen.Peningkatan kasus tersebut menunjukan kenaikan yang fantastis dan
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sangat membahayakan bagi pertumbuhan dan pembangunan nasional di
Indonesia,lihat tabel 1.

Berikut ini analisa trend data P4GN secara Nasional tahun 2009 – 2013 adalah
sebagai berikut :
1. Data di Bidang Pengurangan Ketersediaan (Supply Reduction).
a. Trend Kasus dan Tersangka serta Barang Bukti Tindak Pidana Narkoba
Tahun 2009 – 2013 dari Polri dan BNN.
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Tabel 2 Trend Kasus Narkoba Berdasarkan Penggolongan Narkoba Tahun 2009–
2013
NO.

1

KASUS

Narkotika

TAHUN
2009

2010

2011

2012

2013

11.140

17.898

19.128

19.081

21.269

60,66%

6,87%

-0,25%

11,47%

1.181

1.601

1.729

1.612

-86,55%

35,56%

8,00%

-6,77%

7.599

9.067

7.917

12.705

30,69%

9,32%

-12,68

60,48%

TREND
2

Psikotropika

8.779

TREND
3

Bahan Adiktif

10.964

Lainnya
TREND
Sumber : Polri & BNN, Maret 2012

Dari tabel 1 tersebut di atas terlihat bahwa trend kasus tindak pidana Narkoba
tahun 2009 – 2013 adalah sebagai berikut :
1) Trend di tahun 2013
Di tahun 2013, terjadi trend penurunan kasus Psikotropika dengan
persentase penurunan 6,77% dari 1.729 kasus di tahun 2012 menjadi 1.612
kasus di tahun 2013. Sedangkan trend peningkatan kasus terbesar yaitu
kasus Bahan Adiktif Lainnya dengan persentase kenaikan 60,48% dari
7.917 kasus di tahun 2012 menjadi 12.705 kasus di tahun 2013.
Kasus Narkotika merupakan kasus terbesar yang terjadi tahun 2013
dengan total 21.269 kasus.
2) Trend tahun 2009-2013
Jumlah kasus tertinggi yaitu kasus Narkotika di tahun 2013 dengan
total 21.269 kasus dan jumlah kasus terendah yaitu kasus Psikotropika di
tahun 2011 sebanyak 1.601 kasus.
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Trend kenaikan kasus terbesar yaitu kasus Narkotika dari tahun
2009 ke tahun 2010 sebesar 60,66% dan penurunan kasus terbesar yaitu
kasus Psikotropika dari tahun 2009 ke tahun 2010 sebesar 86,55%.
Selain melalui jalur resmi penerbangan dan pelabuhan, para
pengedar narkoba asal Malaysia juga biasa memanfaatkan jalur tidak
resmi baik jalur tidak resmi perbatasan darat maupun perairan. Dari
beberapa kasus terakhir yang berhasil diungkap, penyelundupan narkoba
kerap terjadi di perbatasan Entikong Malaysia, Tanjung Balai Karimun,
Dumai, termasuk Aceh hingga Batam yang memiliki free trade area.
(Media, Indonesia - Peredaran narkotika dari Negara tetangga Semakin
Marak, sabu dijual di Indonesia Lebih Menguntungkan. 2012) . Berikut
peta jalur edar narkoba di dalam negeri :

Sumber :www.antaranews.com
Gambar 1 Peta Jalur Edar Narkoba Indonesia

Terjadinya upaya penyelundupan narkoba antara Indonesia-Malaysia
karena jalur darat yang tidak terawasi dan banyaknya pelabuhan tidak resmi yang
tidak memiliki penjagaan di sepanjang perbatasan perairan antara Indonesia-
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Malaysia.Di perbatasan tidak resmi, bahan-bahan pokok seperti gula, minyak dan
lain-lain bisa masuk. Biasanya juga ada

bandar

yang

memanfaatkan

jalur

perdagangan tersebut untuk sekaligus menyelundupkan narkoba ke Indonesia.
Begitu juga dengan jalur perairan, para pengedar bahkan hanya menggunakan
sarana transportasi speed boat untuk memasukkan narkoba melalui pelabuhan
tidak resmi yang tidak memiliki penjagaan ketat. Berdasarkan data terakhir Badan
Narkotika Nasional, hingga 2011 terdapat sekitar 3,8 juta orang pemakai narkoba
di Indonesia atau sekitar 2,2 persen dari total penduduk. Besarnya jumlah pemakai
membuat bandar besar jaringan internasional memilih Indonesia karena memiliki
daya tarik harga penjualan yang cukup tinggi.
peredaran narkoba melibatkan di Indonesia memiliki nilai yang fantastis,
sehingga menjadi daya tarik besar buat para pemainnya. Pada periode Januari
sampai November 2011 peredaran narkoba mencapai Rp 28 Milyar lebih, tapi
nilai ini hanyalah sebagian kecil dari peredaran sesungguhnya di Indonesia.
Malaysia adalah pemasok terbesar Narkoba ke Indonesia, selain negara-negara
Afrika, Thailand, Vietnam dan masih banyak negara lain yang menjadi produsen
narkoba bagi negara ini.
Sudah menjadi rahasia umum bahwa jika yang tertangkap satu kilogram
narkoba jenis apa saja, maka yang lolos setidaknya ada puluhan kali lipat dari
jumlah tersebut. Banyak faktor yang meyebabkan negara ini menjadi “surga”
peredaran narkoba. Faktor utama tentunya adalah pengguna atau pemakai
narkoba itu sendiri, dari jumlah penduduk yang mencapai 235 juta jiwa.
Indonesia merupakan pasar “gemuk” untuk peredaran narkoba karena, dari
jumlah tersebut 2,2 persen atau 3,8 juta jiwa adalah pengguna narkoba. Diprediksi
akan terus meningkat, hingga tahun ini akan mencapai 2,8 persen atau 5,1 juta
jiwa. Alasan lain mengapa Indonesia menjadi pasar yang begitu empuk bagi
sindikat narkoba (Endi Prastiono, 2012):
a. Petugasnya mudah disuap.
b. Pintu masuk Indonesia mudah diterobos.
c. Pemberantasannya tidak tersistimatis.
d. Harga jual narkoba di Indonesia lebih tinggi 100 % dibanding negara lain.
e. panjangnya perbatasan jalur darat yang tidak terawasi.
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f. banyaknya pelabuhan tidak resmi yang tidak memiliki penjagaan.
g. Banyaknya bandara yang membuka trayek penerbangan internasional.

Sebelum memasuki wilayah Indonesia, Thailand dan Singapore adalah
negara transit untuk memasukkan narkoba ke wilayah Indonesia bagian utara
melalui Kalimantan. Penggunaan Malaysia sebagai pintu terakhir masuknya
narkoba ke Indonesia sangat disukai sindikat karena beberapa sebab. Pertama,
banyaknya pintu perbatasan yang tidak terlalu ketat terjaga. Kedua, banyaknya
pelabuhan rakyat. Ketiga, dibuka lebarnya bandara internasional, sehingga
beberapa maskapai asing maupun nasional ramai-ramai membuka jalur keluar
negeri. Ini merupakan kesempatan emas bagi sindikat narkotika internasional
untuk mengembangkan sayapnya mencari pasar baru diberbagai pelosok
nusantara.
Setiap negara di dunia sudah tentu memiliki kepentingan nasional yang
fundamental yaitu mewujudkan warga negara yang merdeka, bebas dan sejahtera.
Namun hal ini tidak akan tercapai apabila suatu bangsa tidak bebas dari
penyalahgunaan
internasional

dan

yang

peredaran
ditangani

gelap

salah

narkotika.

satunya

yaitu

Kerjasama
seperti

kepolisian
Perdagangan

narkotika.Sub Divisi Narkotika mengoperasikan suatu sistem pelaporan intelijen
yang efektif dan menguntungkan negara anggota, menyoroti kasus-kasus
penyitaan narkotika dalam jumlah besar dan mempelajari kecenderungankecenderungan baru dari penyalur, jenis narkotika yang disita, modus operandi
yang digunakan dan jalur yang dilalui peredaran gelap narkotika.
Dengan adanya kesamaan visi dan misi serta kebutuhan masyarakat atas
suatu organisasi internasional yang mengkoordinasikan kerjasama di bidang
kepolisian dalam rangka memberantas kejahatan-kejahatan yang bersifat lintas
batas negara maka lahirlah International Criminal Police Organization atau
Interpol.Salah satu kejahatan transnasional yang menjadi agenda dalam tugas
Interpol adalah pemberantasan peredaran gelap narkotika.
Sebagai suatu organisasi internasional, ICPO menjalankan fungsifungsinya sebagaimana yang tercantum dalam anggaran dasarnya atau konstitusi
yang mendirikannya. Yang menjadi tugas-tugas Interpol adalah :
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a) Sebagai alat penyampaian informasi dan penemuan-penemuan baru,
dengan menerbitkan :
a. Interpol Review (majalah bulanan).
b. Counterfeit and Forgery Index, yaitu berupa informasi dan ciri-ciri
uang palsu dan yang dipalsukan.
c. Brosur-brosur hasil riset yang dilakukan oleh Interpol baik tentang
metode pencegahan dan pemberantasan kejahatan maupun modus
operandi kejahatan internasional.
d. Interpol Notices
b) Memberikan pelatihan kepada badan kepolisian dari negara-negara
anggotanya.Interpol membantu dengan memberikan latihan-latihan
kepada polisi-polisi negara anggota. Dalam hal ini unit latihan di
lakukan di Sekretariat Jenderal. Unit pelatihan ini bertanggung jawab
untuk mengatur dan mengadakan, mengkoordinasikan dan memberi
petunjuk tentang seminar latihan tahunan bagi pejabat maupun NCB
negara-negara anggota.Secara periodik, Sekretariat Jenderal juga
mengadakan simposium untuk para kepala-kepala pendidikan dan
latihan kepolisian untuk mendiskusikan berbagai aspek latihan
kepolisian seperti kode etik dan kerjasama internasional.
c) Menyiapkan dan mengedarkan studi-studi dan laporan di bidang hukum
serta permasalahan teknis yang berhubungan dengan aktifitas kepolisian
di negara masing-masing.
d) Dalam pra ekstradisi, Interpol dapat menyebarluaskan permintaan
pencarian, penahanan tersangka dan mengeluarkan surat penangkapan
dan selanjutnya tersangka akan diekstradisi. Dalam hal ini, sesuai
dengan yang tercantum dalam European Extradition Convention tahun
1957, instansi terkait dapat menggunakan sarana Interpol untuk
mengirimkan permintaan penahanan sementara. Divisi III akan
mengirimkan kepada setiap negara anggotanya surat edaran yang
menggambarkan langkah-langkah kepolisian yang harus diambil dalam
mencari tersangka.
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e) Menerbitkan laporan berkala tentang kecenderungan terhadap kejahatan
baru dan langkah-langkah hukum yang dapat ditempuh untuk
menanggulanginya.
f) Mengadakan simposium forensik untuk keperluan penyidikan seperti
identifikasi orang dan barang-barang bukti.

Organisasi internasional termasuk bagian yang tidak terpisahkan (integral)
dari jaringan hubungan internasional dan bahwa kebanyakan negara berpartisipasi
dalam berbagai jenis organisasi tidak hanya memperluas kemungkinan untuk
kebijakan nasional tetapi menambah ikatan di tempat negara beroperasi. NCBInterpol Indonesia merupakan anggota dari organisasi internasional INTERPOL
yang fokus dalam menanggulangi kejahatan transnasional dan internasional di
negaranya seperti perdagangan ilegal narkotika dan obat-obatan berbahaya,
penyelundupan manusia, kejahatan internet (cyber crime), pencucian uang, dan
lain-lain.Selain upaya menanggulangi kejahatan transnasional dan internasional,
NCB-Interpol juga merupakan lembaga kerjasama internasional kepolisian guna
meningkatkan kredibilitas masing-masing negara anggotanya.
NCB-Interpol Indonesia dalam menanggulangi kejahatan narkotika dan
obat-obatan berbahaya, khususnya pada kasus perdagangan gelap narkotika yang
melewati dua negara atau lebih yaitu melalui kerjasama pertukaran data dan
informasi dengan NCB-Interpol lainnya mengenai kejahatan tersebut untuk
mempersempit ruang gerak dan meminimalisir terjadinya kejahatan perdagangan
ileagal narkotika dan obat-obatan berbahaya. Selain pertukaran data dan informasi
yang efektif mengenai cara pemberantasan perdagangan ilegal narkotika dan obatobatan terlarang, NCB-Interpol Indonesia sebagai wakil atau delegasi Indonesia
juga aktif dalam pertemuan-pertemuan regional Asia Tenggara yang membahas
kejahatan transnasional dan internasional. Pertemuan regional di kawasan Asia
Tenggara tersebut dapat membantu penanggulangan perdagangan gelap narkoba
lintas negara karena dalam pertemuan tersebut dibahas peraturan-peraturan untuk
menentukan kebijakan serta cara yang efektif yang dapat mengurangi kejahatan
transnasional di wilayah Asia Tenggara.
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Modus operandi sindikat peredaran narkotika dengan mudah dapat
menembus batas-batas negara di dunia melalui jaringan manajemen yang rapi dan
teknologi yang canggih sehingga dengan mudah memasuki suatu negara oleh
karena itu setiap aparat penegak hukum harus lebih cerdik dan lebih sigap dalam
hal mengantisipasi masalah ini.
Indonesia sebagai salah satu anggota NCB -Interpol yang mempunyai
posisi geografis yang strategis dan program pembangunan yang dilakukan oleh
pemerintah tidak terlepas dari perkembangan kejahatan internasional baik yang
terjadi di Indonesia, terkait dengan negara lain kemudian pelakunya melarikan diri
ke luar negri maupun pelaku kejahatan dari negara lain yang melarikan diri dan
bersembunyi di Indonesia. National central bureau Interpol sebagai suatu
Organisasi yang mempunyai tugas untuk memberantas kejahatan internasional
yang dimana narkoba merupakan salah satu kejahatan yang berada didalamnya
melakukan berbagai upaya dalam memberantas jaringan narkotika.Seperti contoh
per tanggal 9 januari 2013, NCB Indonesia mendapatkan 18 Red Notices
mengenai semua kejahatan yang di tangani Interpol yang dimana didalam 18 Red
Notices tersebut terdapat 1 Red Notices tentang Narkotika, sedangkan pada
tanggal 10 januari 2013, NCB Indonesia mendapatkan 30 Red Notices mengenai
semua kejahatan yang di tangani Interpol yang dimana didalam 30 Red Notices
tersebut terdapat 4 Red Notices tentang Narkotika, dan pada tanggal 22 januari
2013, NCB Indonesia mendapatkan 37 Red Notices mengenai semua kejahatan
yang di tangani Interpol yang dimana didalam 37 Red Notices tersebut terdapat 4
Red Notices tentang Narkotika. Dari jumlah Notice yang diterima ataupun
dikeluarkan oleh NCB Indonesia kita dapat mengetahui bagaimana efektifitas
peran dari NCB-Indonesia itu.
Karena dalam hal Red Notices yang diterima atau di keluarkan, NCBIndonesia ataupun NCB-Interpol di negara lain harus langsung menanggapi dan
menyerahkan daftar Red Notices ini kepihak imigrasi tiap negara dan kepolisian
di masing-masing negara. Tolak ukur yang digunakan sebagai efektif atau
tidaknya permasalahan ini bisa dikategorikan dalam 3 jenis kelompok yang harus
direspons oleh NCB-Indonesia ataupun Interpol lain di negara lain yaitu yang
pertama Kategori Urgent (harus di respons secepat mungkin maksimal 24 jam);
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yang kedua kategori „NORMAL”(harus di respons secepat mungkin dalam waktu
10 hari) ; yang ketiga yaitu kategori “NON-URGENT”(harus di respons secepat
mungkin dalam waktu 1 bulan).

Tabel 3. Tabel Jumlah kasus kerjasama Interpol dan Polis Diraja Malaysia
No

Benua

1

Tahun
2009

2010

2011

Asia

81

107

86

2

Eropa

10

9

12

3

Afrika

9

13

16

4

Australia

3

3

4

5

Amerika

5

2

2

108

134

120

TOTAL KESELURUHAN

Sumber : Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Pori,Maret 2012 di dalam Jurnal Data Interpol
halaman 15-16

Dari tabel diatas dapat diketahui berapa banyak jumlah kasus yang di
tangani atas kerjasama antara NCB-Indonesia, Badan Narkotika Nasional pada
tahun 2009 terdapat 108 kasus, pada tahun 2010 meningkat menjadi 134 kasus
dan pada tahun 2011 menurun menjadi 120 kasus. Untuk mengukur
keefektifitasan NCB-Indonesia dalam menangani kasus narkotika di Indonesia
dapat kita lihat lagi dalam tabel berikut ini:
Tabel 4. Tabel Jumlah kasus narkotika Periode 2009-2011
Kewarganegaraan
No

Tahun
WNI

WNA

1

2009

38295

144

2

2010

33288

161

3

2011

36469

141

sumber : Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Pori, Maret 2012

Dari tabel di atas kita dapat lihat bahwa jumlah kasus narkotika di
Indonesia yang berasal dari negara lain pada tahun 2009 berjumlah 144 kasus
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pada tahun 2010 sejumlah 161 kasus dan pada tahun 2011 yaitu 141 kasus. Dari
jumlah kasus tersebut dapat dilihat peranan NCB-Indonesia dalam menangani
kasus narkotika di Indonesia dari tabel 3.2 pada tahun 2009 yaitu berjumlah 108
kasus dari 144 kasus di Indonesia itu berarti 75% penanganan kasus Warga negara
asing itu di tangani oleh NCB-Indonesia bekerjasama dengan BNN, pada tahun
2010 total jumlah kasus di Indonesia berjumlah 161 kasus sedangkan jumlah
kasus yang di tangani oleh NCB-Indonesia berjumlah 134 kasus yang berarti
hampir 83% d tangani oleh NCB-Indonesia, dan sedangkan pada tahun 2011 total
jumlah kasus di Indonesia berjumlah 141 kasus sedangkan jumlah kasus yang
ditangani oleh NCB-Indonesia berjumlah 120 kasus yang berarti hampir 85%
ditangani oleh NCB-Indonesia. Dari 3 tahun tersebut tahun 2009-2011 dapat kita
lihat peranan NCB-Indonesia diatas 75% bahkan tiap tahun meningkat jumlah
kasus yang di tangani oleh Interpol Indonesia. Dari data diatas dapat ditarik
kesimpulan bahwa jumlah kasus yang ditangani Interpol 3 tahun tersebut dapat
disimpulkan efektif. Di Indonesia, NCB-Indonesia menjadi sebagai sumber
informasi kedua lembaga lainnnya yaitu BNN dan Bareskrim Polri karena
menurut Undang-Undang yang berlaku, penangkapan tersangka narkotika hanya
boleh dilakukan oleh kedua lembaga tersebut.
Masalah penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainya
(NAPZA) atau istilah yang populer dikenal masyarakat sebagai NARKOBA
(Narkotika dan Bahan/Obat berbahaya) merupakan masalah yang sangat
kompleks, masalah ini memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif
dengan melibatkan kerja sama multidispliner, multisektor, dan peran serta
masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen
dan konsisten. Meskipun dalam Kedokteran, sebagian besar golongan Narkotika,
Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) masih bermanfaat bagi
pengobatan, namun bila disalah gunakan atau digunakan tidak menurut indikasi
medis atau standar pengobatan terlebih lagi bila disertai peredaran dijalur ilegal,
akan berakibat sangat merugikan bagi individu maupun masyarakat luas
khususnya generasi muda.
Dinamika interaksi Indonesia-Malaysia sesungguhnya tidak terlepas dari
ketergantungan mereka satu sama lainnya. Keuntungan bekerjasama lebih besar
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pengaruhnya dibanding konflik yang terjadi akibat kedekatan geografis. Kautilya
dalam konsep Raja Mandala mengatakan bahwa Interaksi antar negara baik dalam
bentuk konflik atau kerja sama potensial terjadi pada negara-negara yang
berdekatan secara geografis letaknya berdekatan. Seperti Indonesia dengan
Malaysia, dapat dikatakan ritme hubungan Indonesia- Malaysia cenderung naik
turun atau fluktuatif.
Kaum Liberal juga mengakui bahwa guna terciptanya perdamaian perlu
ada usaha untuk mengukuhkan institusi-institusi internasional yang dapat
mengatasi masalah masalah anarkhi dan memfasilitasi kerjasama.Usaha itu tentu
saja dengan membuat kesepakatan-kesepakatan bersama dalam hal ini perjanjian
dua negara yaitu Indonesia dan Malaysia dalam menangani kejahatan
transansional yang mengancam keamanan masing-masing negara.(Steans, Jill dan
Llyod Pettiford. Pustaka Pelajar. 2009.hal.117). Atas dasar pemikiran tersebut,
penulis berkeinginan untuk membahas “Kerjasama NCB-Interpol Indonesia
dan MalaysiaDalam Menangani Perdagangan Gelap Narkoba di Indonesia
2010-2013”.

I.2

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka

dirumuskan permasalahan sebagai berikut :
Bagaimana kerjasama NCB-Interpol Indonesia dan Polis diraja Malaysia
Dalam Menangani Perdagangan Gelap Narkoba di Indonesia 2010-2013?

I.3 Tujuan Penelitian
1. Untuk menjelaskan serangkaian informasi dan penjelasan bagi mahasiswa
Hubungan Internasional dalam mengkaji kerjasama NCB-Interpol Indonesia
dan Polis Diraja Dalam Menangani Perdagangan Gelap Narkoba di Indonesia
2010-2013.
2. Untuk menganalisis upaya kerjasama NCB-Interpol Indonesia dan Polis diraja
Malaysia Dalam Menangani Perdagangan Gelap Narkoba di Indonesia 20102013.
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3. Menganalisa tantangan yang dihadapi NCB-Interpol Indonesia dan Polis
Diraja Malaysia Dalam Menangani Perdagangan Gelap Narkoba di Indonesia
2010-2013.

I.4 Manfaat Penelitian
Dilakukannya penelitian ini membuat suatu yang diharapkan agar :
1.

Praktis : Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan
tambahan informasi, pembelajaran dan pertimbangan bagi penstudi lmu
Hubungan Internasional utamanya dalam kajian kerjasama NCB-Interpol
Indonesia dan Malaysia Dalam Menangani Perdagangan Gelap Narkoba di
Indonesia 2010-2013.

2.

Akademis : dapat memberikan serangkaian informasi dan penjelasan bagi
mahasiswa Hubungan Internasional dalam mengkaji Kerjasama NCB-Interpol
Indonesia dan Malaysia Dalam Menangani Perdagangan Gelap Narkoba di
Indonesia 2010-2013

I.5 Tinjauan Pustaka
Untuk menjawab rumusan permasalahan, penelitian ini perlu melakukan
tinjauan terhadap karya akademis yang memiliki

kemiripan dan atau

berhubungan dengan penelitian ini. Berikut beberapa karya akademis :

Skripsi karya Eka Ramadhansyah Pasaribu(HI, Universitas Pembangunan
Nasional “Veteran” Jakarta 2014) dengan judul “Peran United Nations
Office On Drugs Crime (UNODC) Dalam Menanggulangi Drugs Trafficking
Di Meksiko”.
Dijelaskan bahwa Meksiko merupakan salah satu Negara dikawasan
Amerika Tengah yang tingkat kejahatannya relatif tinggi, khususnya pada
permasalahan drugs trafficking. Hal ini yang disebabkan kejahatan transnasional
atau kejahatan lintas batas cendrung marak terjadi di kawasan Amerika Tengah
khususnyadi Negara Meksiko dimana Negara tersebut diatur oleh pemerintah yang
korup dan memiliki institusi serta lembaga pemerintahan yang lemah. Meksiko
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merupakan negara dengan tingkat produksi dan predaran narkotika sangat tinggi di
karenakan untuk memenuhi permintaan pasar gelap yang berada diAmerika
langsung berbatasan dengan Meksiko. sebelumnya Meksiko hanya sebagai negara
transit pengiriman narkoba yang di lakukan oleh kartel Colombia yang saat itu
sebagai

produsen besar

dan mampu mendistribusikan ke Amerika.UNODC

(United Nations Of on Drug and Crime) sebuah lembaga yang diprakarsai oleh
PBB sebagai badan yang menanggulangi permasalahan kriminalitas dan narkoba
di

dunia.

Kerjasama UNODC dengan

Meksiko

dalam permasalahan

perdagangan gelap narkoba,sehingga pertemuan yang di adopsi UNODC
pada konfrensi tingkat menteri di Managua, Nikaragua pada tanggal 23-24
juni 2009,membuahkan hasil yaitu “para el reforzamiento del rencana de
acción de laestrategia de seguridad en Centroamerica México”, sebuah rencana
program pada periode 2009-2012 untuk rencana aksi keamanan strategi dengan
Amerika tengah dan Meksiko.
Kontribusi dalam penulisan skripsi di gunakan pada bagian Latar
Belakang Masalah dimana di jelaskan mengenai kejahatan transnasional atau
kejahatan lintas batas cendrung marak terjadi di kawasan negara yang berdekatan
Perbedaan skripsi tersebut dengan karya penulis adalah bahwa penulis
tidak membahas mengenai UNODC.tetapi penulis menggunakan peran ncb
interpol dalam menangani perdagangan gelap narkoba di indonesia.
Jurnal dari karya Vinsensius Richard Liu yang berjudul “Efektifitas Interpol
Dalam Penanggulangan Jaringan Narkotika di Indonesia” Volume 3,2013

Jurnal ini menunjukkan Modus operandi sindikat peredaran narkotika
dengan mudah dapat menembus batas-batas negara di dunia melalui jaringan
manajemen yang rapi dan teknologi yang canggih sehingga dengan mudah
memasuki suatu negara tanpa terkecuali hal initermasuk Indonesia yang dijadikan
sebagai negara transit (transit-state) atau bahkan sebagai negara tujuan
perdagangan

narkotika

penyalahgunaan

secara

narkotika

di

ilegal

(point

Indonesia,

of

market-state).

sekarang

ini

sudah

Masalah
sangat

memprihatinkan. Hal ini disebabkan beberapa hal antara lain karena Indonesia
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yang terletak pada posisi di antara tiga benua dan mengingat perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi di Indonesia, maka pengaruh globalisasi, arus
transportasi yang sangat maju dapat mendukung peredaran gelap obat-obatan
terlarang ini. Dalam menangani peredaran narkoba (Drug Trafficking) dibutuhkan
penanganan yang lebih terorganisir dalam rangka memberantas penyalahgunaan
dan perdagangan ilegal narkotika dengan melakukan kerjasama informasi yang
sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka kerjasama
sangat diperlukan terutama dalam menanggulangi masalah narkotika agar tidak
menghambat tercapainya kepentingan nasional. Oleh karena dibutuhkan sebuah
lembaga internasional seperti Interpol yang merupakan suatu lembaga yang
bertugas untuk menanggulangi kejahatan transnasional dan internasional di
didunia seperti perdagangan ilegal narkotika dan obat-obatan berbahaya,
penyelundupan manusia, kejahatan internet (cyber crime), pencucian uang, dan
lain-lain.
Kontribusi dalam penulisan jurnal di gunakan pada bagian Latar Belakang
Masalah dimana di jelaskan mengenai sebuah lembaga internasional seperti
Interpol yang merupakan suatu lembaga yang bertugas untuk menanggulangi
kejahatan transnasional dan internasional di didunia seperti perdagangan ilegal
narkotika dan obat-obatan berbahaya, penyelundupan manusia, kejahatan internet
(cyber crime), pencucian uang, dan lain-lain.
Perbedaan skripsi tersebut dengan karya penulis adalah bahwa penulis
tidak membahas mengenaipenyelundupan manusia, kejahatan internet (cyber
crime), pencucian uang, dan lain-lain. Hanya berfokus kepada perdagangan
narkoba di Indonesia.
Artikel Dalam Jurnal dari karya Fredy B. L, Tobing yang berjudul “Drugs
Trafficking Sebagai Ancaman Terhadap Negara, Global Jurnal Politik
Internasional” Volume V,2002
Buku ini menunjukkan salah satu masalah yang termasuk kategori
ancaman keamanan Non-tradisional yaitu perdagangan obat-obat terlarang,
khususnya masalah peredaran dan konsumsi obat terlarang. Secara umum,
dimensi ancaman yang paling menonjol dari masalah obat-obatan terlarang ini

UPN "VETERAN" JAKARTA

17

adalah sosial, terutama berkaitan dengan ancaman di bidang kesehatan individu.
Hal ini sering kali menyebabkan negara, dalam hal ini pemerintah harus kerap kali
memfokuskan pada penanganan kasus tersebut di tingkat domestik. Padahal di sisi
lain konsumsi tersebut tidak terlepas dari adanya suatu struktur supply - demand
yang setidaknya mengaitkan negara-negara produsen,transit dan konsumen. Hal
inilah yang telah menjadikan masalah peredaran obat-obat terlarang sebagai
bagian dari kejahatan transnasional (transnational crime).
Kontribusi dalam penulisan skripsi di gunakan pada bagian Latar
Belakang Masalah dimana di jelaskan mengenai adanya suatu struktur supply demand yang setidaknya mengaitkan negara-negara produsen, transit dan
konsumen. Hal inilah yang telah menjadikan masalah peredaran obat-obat
terlarang sebagai bagian dari kejahatan transnasional (transnational crime).
Perbedaan skripsi tersebut dengan karya penulis adalah bahwa penulis
tidak membahas mengenai penanganan kasus di tingkat domestik.

I.6

Kerangka Pemikiran

I.6.1 Kerjasama Bilateral
Kerjasama dapat diartikan sebagai serangkaian hubungan yang tidak
didasarkan atas unsur paksaan dan telah terlegitimasi (Dougherty 1986:418).
Sedangkan menurut Kusumo Hamidjoyo mengenai pengertian kerjasama adalah :
Sikap kooperatif dapat bangkit bila ada perkiraan bahwa kerjasama akan
membawa pada dampak yang menguntungkan bila dibandingkan dengan hanya
mengandalkan kekuatan sendiri. Tetapi pada umumnya juga disadari bahwa
kerjasama senantiasa membawa konsekuensi tertentu namun demikian suatu
kerjasama senantiasa diusahakan justru karena manfaat yang diperoleh secara
proporsional adalah masih lebih besar daripada konsekuensi yang harus
ditanggung. Perbandingan yang Nampak antara manfaat dan konsekuensi dari
suatu kerjasama internasional, salah satu faktor utama yang menentukannya
adalah sifat dari tujuan kerjasama yang hendak dicapai dalam persoalan yang
tidak mengandung banyak resiko. Orang misalnya lebih berani memulai suatu
kerjasama di bidang kebudayaan dari pada di bidang militer. (kusumohamidjoyo,
1987:92).
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Konsep mengenai kerjasama disampaikan oleh Cooley, dimana kerjasama
tersebut terjadi dan timbul apabila:
Menurut Cooley ( 1930, hlm.176).
Orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama
dan pada saat bersamaan mempunyai cukup pengetahuan danpengendalian
terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan-kepentingan tersebut.
Kesadaran akan adanya kepentingan-kepentingan yang sama dan adanya
organisasi merupakan fakta-fakta yang penting dalam kerjasama yang berguna”
I.6.2 Implementasi
Menurut Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul KonteksImplementasi
Berbasis Kurikulum mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau
pelaksanaan. Usman (2002, hlm.70) menyimpulkan bahwa :
Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atauadanya
mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedaraktivitas, tetapi suatu
kegiatan yang terencana dan untuk mencapaitujuan kegiatan.
Pengertian implementasi yang dikemukakan di atas,dapatdikatakan
bahwa implementasi adalah bukan sekedar aktivitas, tetapisuatu kegiatan
yang terencana dan dilakukan secara sungguh – sungguh berdasarkan acuan
norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu implementasi
tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya. Guntur Setiawan
dalam bukunya yang berjudul Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan
mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan. Setiawan
( 2004, hlm.39)
Implementasi adalah perluasan aktivitas yang Saling menyesuaikan proses
interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta
memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.
I.6.3

Organisasi Internasional

organisasi internasional dapat didefinisikan sebagai sebuah struktur formal
yang berkesinambungan, yang pembentukannya didasarkan pada perjanjian antar
anggota-anggotanya dari dua atau lebih negara berdaulat untuk mencapai tujuan
bersama dari para anggotannya. Menurut Clive Archer, organisasi internasional
dapat diklasifikasikan berdasarkan keanggotaan, tujuan, aktivitas dan strukturnya.
Organisasi internasional bila dilihat dari keanggotaannya dapat dibagi lagi
sberdasarkan tipe keanggotaan dan jangkauan keanggotaan (extend of
membership). Bila menyangkut tipe keanggotaan, organisasi internasional dapat
dibedakan menjadi organisasi internasional dengan wakil pemerintahan negara-
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negara sebagai anggota atau Intergovermental Organizations (IGO), serta
organisasi internasional yang anggotanya bukan smewakili pemerintah atau
International Non-Govermental Organizations (INGO). Dalam hal jangkauan
keanggotaan, organisasi internasional ada yang keanggotaannya terbatas dalam
wilayah tertentu saja, dan satu jenis lagi dimana keanggotaannya mencakup
seluruh wilayah di dunia.
Klasifikasi organisasi internasional menurut tujuan dan aktivitasnya berkisar dari
yang bersifat umum hingga yang khusus dan terbagi menurut orientasinya, yaitu,
menuju pada hubungan kerjasama para anggotannya, menurunkan tingkat konflik
atau menghasilkan konfrontasi antar anggota atau yang bukan anggota. Klasifikasi
yang terakhir adalah berdasarkan struktur organisasi internasional. Dengan
memperhatikan strukturnya, maka dapat dilihat bagaimana suatu institusi
membedakan antara satu anggota dengan anggota lainnya, sehingga, dengan
demikian, dapat dilihat bagaimana suatu organisasi internasional dalam
memperlakukan anggotannya.Selain itu, struktur juga dapat melihat tingkat
kemandirian institusi dari anggotannya yang berupa pemerintahan dan melihat
keseimbangan antara elemen pemerintahan dan yang bukan pemerintahan
(Archer, Clif 1983).

I.7 Alur Pemikiran
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I.8 ASUMSI
a. Drugs Trafficking merupakan sebuah ancaman salah satunya bagi negara
Indonesia. Ancaman tersebut mendapatkan respon dari Interpol dan bnn polri
yang berfungsi sebagai fasilitator dan mediator.
b. NCB – INTERPOL dan Polis Diraja Malaysia merupakan instrument utama
dalam menanggulangi permasalahan drugs trafficking di perbatasan Indonesia dan
Malaysia.
c. dalam mengatasi masalah peredaran narkoba, dibutuhkan upaya-upaya maupun
kerjasama dalam kawasan regional serta peningkatan integrai dan kerjasama antar
negara yaitu Indonesia – Malaysia untuk membendung ancaman tersebut semakin
meluas.
I.9 Metode Penelitian
Metodologi penelitian adalah membahas tentang konsep teori berbagai
metode yang dipakai dalam penelitian. Dalam hal ini jenis metodologi penelitian
yang diambil adalah kualitatif dengan proses penelitian ini menyusun asumsi
dasar dan aturan berpikir dalam penelitian yang pengelolaanya dilakukan melalu
analisis dan wawancara.
I.9.1 Pendekatan Penelitian
Ditinjau dari jenis datanya, pendekatan penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Diman asuatu proses penelitian yang
ditujukan untuk menganalisa suatu fenomena, peristiwa, aktivitas sosial yang
berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena social dan
masalah manusia (Nana Syaodih 2010, hlm.60).
I.9.2

Jenis Penelitian
Dalam penulisan penelitian ini, dibahas dengan menggunakan metode

penelitian kualitatif dengan cara pengumpulan data.

Dalam penelitian ini

mencoba menggambarkan peran NCB-Interpol dalam menangani perdagangan
gelap narkoba di Indonesia dan Polis Diraja Malaysia
Jenis data dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan
data primer, menggunakan pendekatan kualitatif untuk menunjang fakta yang
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terjadi dan dengan teori dapat menganalisis fenomena tersebut.

Data primer

didapat dari dokumen tentang kebijakan Indonesia terhadap Malaysia sedang data
sekunder didapat dari berbagai sumber seperti buku, artikel, majalah, surat kabar,
jurnal dan juga situs.

I.9.2

Teknik Pengumpulan Data
1. Data primer
Data primer adalah suatu objek ataupun dokumen asli yang berupa
material mentah dari pelaku utamanya yang disebut sebagai first-hand
information. Data-data yang dikumpulkan di sumber primer ini berasal
dari situasi langsung yang aktual ketika suatu peristiwa itu terjadi
(Silalahi 2006, hlm.266). Teknik pengumpulan data ini dilakukan
dengan wawancara kepada NCB-INTERPOL Indonesia serta pihakpihak terkait dan menggunakan data-data resmi dalam menganalisis
penelitian ini seperti dokumen NCB – INTERPOL Indonesia.
2. Data sekunder
Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud
selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi, data ini dapat
ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber
data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang
berkenaan dengan penelitian yang dilakukan (Sugiyono 2009,
hlm.137). Teknik penggumpulan data ini melalui studi dengan bukubuku

yang menyangkut

dengan

INTERPOL

buku

mengenai

Perdagangan Gelap Narkoba , artikel-artikel yang berasal dari berbagai
jurnal ilmiah dan laporan penelitian mengenai Kerjasama NCB –
INTERPOL Indonesia dan Polis Diraja Malaysia sebagai sebuah
referensi dalam penulisan ini.
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I.10 Sistematika Penulisan
Untuk memudahkan penulisan skripsi ini, maka akan diberikan gambaran
secara ringkas mengenai uraian dari bab ke bab yang berkaitan satu sama lainnya.
Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah:
BAB I

PENDAHULUAN
Pada bab ini digambarkan secara umum tentang latar belakang,
perumusan masalah, tujuan penelitian, sistematika penulisan yang
berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi
ini.

BAB II

PERDAGANGAN

GELAP

NARKOBA

DI

WILAYAH

INDONESIA
Bab kedua akan membahas mengenai jalur dan perdagangan gelap
narkoba di wilayah Indonesia serta membahas mengenai sejarah
singkat terbentuknya Interpol dan fungsi dari Interpol dalam
menangani perdagangan gelap narkoba.
BAB III

IMPLEMENTASI
INDONESIA
DALAM

KERJASAMA

DENGAN

MENANGANI

POLIS

NCB-INTERPOL

DIRAJA

MALAYSIA

PERDAGANGAN

GELAP

NARKOBA
Bab ketiga akan membahas mengenai bagaimana bentuk
kerjasama

NCB – INTERPOL Indonesia dan Polis Diraja

Malaysia. Serta dalam bab ini akan dibahas mengenai penanganan
dalam memberantas perdagangan gelap narkoba di Indonesia.

BAB IV

PENUTUP
Bab ini berisi tentang kesimpulan atas hasil penelitian ini sebagai
bagian akhir dalam penelitian yang akan menjawab pertanyaan
penelitian dan saran guna untuk masukan terkait permasalahan
tersebut.
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