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ABSTRACT 

 

The aim of this research is to try describe ASOD (ASEAN Senior Officials on Drugs 

Matters) as the instrument of ASEAN for prevents drugs industry issu during 2004-2009 periode. 

ASEAN region is the mist suscebtible of transnational crime activities because mist of the 

Southeast Asia Countries have Institusional weaknees. ASEAN alerts transnational crime 

especially drugs industry in priority agenda. The securitization process established by ASEAN to 

response this issue. The response is caused by various threats such as, threat on regional level, 

state level, social, and also individual level. In this research, the outhor uses thr theory of 

international regime to assits in explaining the efforts of ASID. As a regime, ASOD has the 

efforts in planning the framework of external cooperation with ASEAN partners, NGOs, and any 

other international organizations. 
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Pendahuluan 

ASEAN merupakan kawasan yang tingkat frekuensi kejahatan transnasional cukup tinggi. 

Kejahatan transnasional yang berkembang di kawasan ASEAN meliputi terorisme, perdagangan 

senjata, perdagangan manusia terutama perempuan dan anak-anak, dan permasalahan narkotika 

yang lebih dikenal industri narkotika
1
. ASEAN memiliki banyak kawasan industri, dari industri 

kecil hingga industri besar, dari industri legal sampai industri illegal. Penulis tertarik untuk 

mengamati perkembangan industri narkotika di kawasan ASEAN. Hal ini dikarenakan, kejahatan 

transnasional atau kejahatan lintas batas negara cenderung banyak terjadi di sebuah kawasan 

yang negaran-negaranya diatur oleh pemerintahan yang korupsi dan memiliki institusi serta 

lembaga pemerintah yang lemah. 

Pada pertemuan ASEAN Drugs Experts Meeting ke-8 pada tahun 1984 dimana dengan 

menyerukan perlunya pendekatan secara regional dalam upaya pengendalian penyalahgunaan 

narkotika dengan menerapkan kebijakan ASEAN Regional Policy and Strategy in the Prevention 

and Control of Drug Abuse and Illicit Trafficking. Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut 

membutuhkan keselarasan dan kesepahaman dalam strategi maupun sistem kontrol hukum 

bersama secara terkoordinasi di tingkat nasional, regional, maupun tingkat internasional dalam 

upaya memerangi bahaya narkotika
2
. Selanjutnya, ASOD juga melakukan beberapa agenda 

lainnya untuk membahas penanggulangan industri narkotika di kawasan ASEAN berupa 

pertemuan-pertemuan diantaranya Senior Official Meeting on Transnational Crime (SOMTC), 

ASEAN and China Coorperative Operations in Response to Dengerous Drugs (ACCORD), serta 

ASEAN-UE Sub-Committee on Narcotics.  
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Secara umum mekanisme kerja ASOD adalah
3
: 

1.  Membuat agenda, 

2. Merencanakan proyek kerjasama terkait penanggulangan masalah  narkotika, dan 

3. menghasilkan rekomendasi-rekomendasi dari hasil working group yang diwadahi 

oleh ASOD sendiri. 

Dalam artikel yang berjudul Drugs Abuse in Asia, Charas Shuwanwela dan Vichai 

Posyachinda menitikberatkan penelitiannya pada sejarah serta asal usul narkotika di kawasan 

ASEAN, serta jenis dan dampak buruk bagi penyalahgunaan narkotika terutama di kawasan 

ASEAN
4
. Perkembangan isu baru ini semakin menjadi ancaman yang serius bagi negar-negara di 

kawasan ASEAN sendiri. Dilihat dari perkembangannya saat ini di ASEAN terdapat sebuah 

kawasan yang diberi julukan The Golden Triangle (Segitiga Emas) yang dimana anggotanya 

adalah Thailand, Laos, dan Myanmar yang merupakan pusat produksi, peredaran, serta distribusi 

narkotika khususnya di kawasan ASEAN. Oleh karena itu, demi memperoleh hasil yang nyata 

dalam upaya menciptakan kawasan yang bebas obat-obatan terlarang tentunya tidak hanya 

tanggung jawab ASEAN saja sebagai organisasi tertinggi di kawasan Asia Tenggara namun juga 

dibutuhkannya kontibusi serta partisipasi setiap negara anggota untuk lebih tegas dalam setiap 

kebijakannya demi memerangi narkotika, dan melakukan sekuritisasi, mengingat semakin 

cepatnya perkembangan peredaran narkotika yang akan berdampak pada kefatalan serta kerugian 

bagi bangsa maupun negara. 

Agenda ASOD sendiri mencakup mandat dalam peningkatan pelaksanaan Deklarasi 

Prinsip-prinsip ASEAN untuk memerangi masalah narkotika yang sudah dicetuskan sejak tahun 

1976. Mengkonsolidasi dan memperkuat upaya-upaya bersama dalam pengendalian dan 

pencegahan masalah narkotika di kawasan ASEAN dan merancang, melaksanakan, memonitor, 

serta mengevaluasi semua program ASEAN terkait tindakan dalam hal kontrol serta pencegahan 

pengembangan industri narkotika. 

Penulis mengukur keefektifan ASOD dalam menyelesaikan permasalahan industri 

narkotika di kawasan ASEAN dengan beberapa indikator yang menjadi awal pemikiran yakni, 

ASEAN memiliki wilayah yang dikenal oleh dunia dengan sebutan “The Golden Triangle” 

kawasan ini beranggotakan Myanmar, Laos dan Thailand. Ketiga negara tersebut merupakan 

tempat yang sangat subur untuk tumbuh kembangnya tanaman penghasil narkotika (opium). 

Tanaman opium biasanya tumbu  dipengunugan yang terletak dekat perbatasan Myanmar dan 

Laos, kemudian di dekat Yunnan dan Myanmar yang awal mulanya dibawa oleh penjajah dari 

Inggris. Opium awalnya merupakan campuran bahan obat-obatan yang ada di India, tetapi ketika 

di bawa dan ditanam di Cina opium yang semualanya obat bila dosisnya ditambah dan 

dicampurkan dengan beberapa bahan-bahan tambahan menyebabkan kecanduan bagi orang yang 

mengkonsumsinya. Turunan dari opium sendiri adalah opium, heroin, Aphetamine, 

Methaphitamine, dan Ya ba. 

Efektifitas ASOD bisa dilihat dari beberapa faktor berikut: Lahan penanaman illegal dari 

opium dapat berkurang, pengelohan narkotika berkurang, distribusi dapat dihentikan, dan pasar 

yang ada di ASEAN bisa di berantas. Apabila keempat faktor diatas mengalami penurunan yang 
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signifikan maka ASOD efektif dalam menanggulangi permasalahan industri narkotika dikawasan 

ASEAN dan ASOD berhasil mewujudkan tujuan ASEAN bebas narkotika 2015 dapat tercapai. 

Peneliti menggunakan perspektif pluralisme dimana pandangan pluralism terhadap 

hubungan internasional bertumpu pada empat asumsi dasar. Pertama aktor-aktor non-negara 

menjadi entitas yang penting dalam politik internasional, selain organisasi internasional aktor 

negara yang berkembang selanjutnya adalah NGO, MNC, kelompok-kelompok industri 

narkotika, dan lain-lain
5
. Kedua, negara bukanlah aktor unitary, artinya dimana negara terdiri 

dari individu, kelompok kepentingan dan birokrasi yang saling bersaing. Ketiga, negara bukanlah 

aktor rasional, hal ini dikarenakan adanya konflik kepentingan, proses tawar-menawar dimana 

tidak selalu menghasilkan keputusan yang rasional. Keempat, terjadinya perluasan dalam agenda 

internasional. 

Rezim bersifat mengikat antarnegara yang terlibat didalamnya. Rezim akan efektif 

apabila didukung oleh negara-negara kuat, sebaliknya apabila negara-negara kuat tidak 

mendukung maka rezim tersebut akan lemah bahkan tidak efektif. Rezim tidak bisa disamakan 

sebagai organisasi internasional, karena rezim identik dengan institusi sosial yang independen 

tetapi tetap berada dalam area konvensi-konvensi sosial. Rezim internasional berbeda dengan 

organisasi internasional, karena rezim internasional lebih menekankan pada peraturan atau 

norma-norma yang berlaku bagi negara anggotanya dan mematuhi semua peraturan yang ada 

tersebut. 

ASEAN melalui ASOD harus bisa merumuskan jalan keluar yang terbaik untuk 

mewujudkan ASEAN – Drugs Free 2015, maka penulis merumuskan masalah yaitu 

“Bagaimana efektifitas ASOD dalam menanggulangi masalah industri narkotika di 

kawasan ASEAN tahun 2004-2009?” 
Penelitian ini memiliki tujuan yakni bagaimana usaha penulis untuk bisa menjelaskan 

efektifitas ASOD dalam menanggulangi industri narkotika di ASEAN,  dan untuk mengetahui 

bagaimana peran ASEAN sebagai organisasi regional di kawasan Asia Tenggara melalui ASOD 

dalam mewujudkan ASEAN Drugs Free 2015. 

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menjelaskan fakta dari fenomena 

yang terjadi serta dengan menggunakan teori untuk dapa menganalisa fenomena yang ada
6
. Dari 

pendekatan yang digunakan, penulis akan menjabarkan serta melakukan analisis yang bersifat 

deskriptif. Dengan demikian diharapakan dapat menjelaskan efektifitas ASOD dalam 

menanggulangi industri narkotika di kawasan ASEAN. 

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui studi 

kepustakaan untuk memperoleh data-data yang mendukung, seperti dengan mempelajari sumber-

sumber dari buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah, artikel di media cetak, situs internet, dan sumber-

sumber resmi pada setiap tingkatan baik nasional maupun internasional, serta data-data lainnya 

yang terkait dengan penelitian. 

Hasil dan Pembahasan 

Menurut PBB dalam UN Convention Against Transnational Organized Crime 

(UNCATOC). Kejahatan transnasional adalah kejahatan yang dilakukan oleh lebih dari satu 

negara dengan persiapan, perecanaan, pengarahan dan pengawasan dilakukan di negara lain, 

serta melibatkan organized criminal group dimana kejahatan dilakukan di lebih dari satu negara, 
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dan berdampak serius bagi negara lainnya
7
. Pernyataan UNCATOC diatas menjelaskan bahwa 

kejahatan transnational adalah kejahatan yang melewati batas-batas negara. Kejahatan 

transnasional merupakan tipe kejahatan yang terencana, terorganisir, dan memerlukan persiapan 

matang. Pelaku kejahatan tidak hanya negara namun individu dan kelompok juga ikut berperan 

sebagai donatur tidak hanya menjadi pelaku saja. Kejahatan ini juga memiliki beranekaragam 

motif tidak hanya ekonomi dan politik, tetapi bisa saja kepentingan individu dan kelompok yang 

menjadi donatur tersebut. 

Industri narkotika merupakan salah satu bentuk dari kejahatan transnasional dan 

kecenderung banyak terdapat di negara-negara yang memiliki institusi dan lembaga hukum yang 

lemah. Hal ini juga terjadi dikawasan ASEAN dimana negara-negara yang berada dalam regional 

ini sangat rentan dengan ancaman kejahatan transnasional terutama industri narkotika.  

Tumbuhnya industri narkotika di kawasan ASEAN secara umum berdampak buruk bagi 

stabilitas kawasan, dimana industri narkotika memberikan ancaman terhadap sebuah negara dan 

berlanjut memberikan dampak negatif kepada individu (manusia). Apabila di lihat dari skala 

dimensi ancaman yang ditimbulkan dari perkembangan industri narkotika terhadap stabilitas 

kawasan bisa di kategorikan sebagai kejahatan transnasional karena aktifitas dari perindustrian 

dan peredaran narkotika dikawasan ASEAN juga dilakukan melalui organisasi atau kelompok 

criminal (mafia) yang sangat terorganisir seperti Chinese Triads, Japan Yakuza, dan Vietnam 

Gangs. 

Kelompok diatas memanfaatkan kondisi yang terjadi dikawasan ASEAN yang mayoritas 

negara-negaranya memiliki institusi atau lembaga hukum yang lemah untuk memperoleh 

kemudahan dan keuntungan dari peredaran dan perdagangan narkotika
8
. Permasalah tidak hanya 

sampai di peredaran dan perdagangan saja, tetapi juga terjadinya pertukaran teknologi alat 

produksi narkotika menjadi isu yang semakin mengancam stabilitas dan keamanan ragional.  

 Tabel.1. Situasi Drugs di Kawasan ASEAN 

Jenis 

Narkotika 

Tren Nasional 

Meningkat Stabil Menurun 

Methamphetamine 

(pil) 

Kamboja, Laos, 

Myanmar, 

Vietnam 

 Thailand 

Methamphetamine 

(kristal) 

Kamboja, 

Indonesia, 

Thailand 

Filipina Brunei 

Darussalam, 

Malaysia, 

Singapura, 

Myanmar 

Ekstasi Brunei 

Darussalam, 

Indonesia, 

Kamboja Malaysia, 

Singapura, 

Thailand 
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Vietnam 

Heroin  Kamboja, 

Indonesia, Laos, 

Singapura, 

Thailand 

Vietnam Malaysia, 

Myanmar, 

Thailand 

Opium Singapura   Kamboja, Laos, 

Malaysia, 

Myanmar, 

Thailand, Vietnam 

Kokain  Thailand  

Cannabis  Brunei 

Darussalam, 

Filipina, Thailand 

Kamboja, Laos, 

Indonesia 

Malaysia, 

Thailand, 

Myanmar 

Sumber: Patterns and Trends of Amphetamine-Type Stimulant (ATS) and Other Drugs of Abuse 

in East Asua anf The Pacific 2005-2007, United Nation Office on Drugs and Crime Regional 

Center for East Asian and The Pacific, Juni 2007, www.apaic.org 

Berdasarkan tabel diatas terdapat beberapa negara yang peredaran narkotika cenderung 

memiliki jenis narkotika yang sama. Hai ini mengidentifikasikan bahwa distribusi dan peredaran 

dari satu jenis narkotika cenderung meliputi negara-negara yang bertetangga dan berdekatan, 

tetapi ada juga beberapa jenis narkotika yang mengalami penurunan tetapi tidak sedikit pula 

yang mengalami peningkatan.  

Sekuritisasi Isu Industri Narkotika 

Pada dasarnya sekuritisasi dipahami sebagai proses politik untuk menjadikan suatu isu atau 

masalah yang tadinya bukan isu atau masalah militer menjadi masalah keamanan, dengan 

melihat isu atau masalah tersebut dari sisi keamanan, sehingga kemudian isu atau masalah 

tersebut dijadikan sebagai agenda nacional suatu negara. Konsep sekuritasasi sendiri merupakan 

konsep baru yang berkaitan dengan konsep power of idea, yang dipahami sebagai kemampuan 

untuk memproduksi ide dan menghasilkan sebuah discourse untuk mempengaruhi pihak lain
9
. 

Buzan mengatakan selain unsur power of idea, unsur yang juga berperan dalam proses 

sekuritasasi adalah speech act, yaitu kemampuan melakukan sosialisasi ide untuk menentukan 

tipologi ancamana suatu negara, istilah speech act sendiri pertama kali dipopulerkan oleh Jane 

Austen, melalui karyanya yang berjudul How to do Thing with Words?
10

. adanya speech act ini 

kemudian menjadi penting karena suatu masalah berhasil di sekuritisasi, suatu masalah harus 

dipolitisasi terlebih dahulu, baru kemudian diikuti adanya perencanaan ide serta aturan terkait 

sekuritisasi isu tersebut. 

Penyalahgunaan dan peredaran narkotika merupakan masalah internasional yang 

mendapatkan perhatian serius dari para pemimpin ASEAN. Hal ini, dikarenakan ASEAN kini 

tidak lagi menjadi daerah transit, tetapi sudah menjadi sasaran pengguna dan produksi. Sebagai 

salah satu bentuk kejahatan transnasional, permasalahan industri narkotika di kawasan telah 

dinilai sebagai masalah yang dapat menjadi ancaman bagi ketahanan regional, baik untuk saat ini 

maupun masa mendatang. 
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Seperti halnya kerjasama ASEAN di bidang-bidang yang lain, seperti pembangunan sosial, 

lingkungan hidup, pengentasan kemiskinan, penerangan dan kebudayaan, serta ilmu pengetahun 

dan teknologi, maka kolaborasi dengan negara-negara lain, khususnya negara mitra wicana 

ASEAN tentunya diharapkan ASEAN akan memperoleh keuntungan dan kemudahan dalam 

implementasi berbagai proyek maupun Action Plan terkait penanggulanga industri narkotika. 

Selama dua puluh lima tahun kerjasama ASEAN dibidang penanggulangan narkotika yang 

saat ini dilaksanakan oleh ASOD, asosiasi regional ini telah melaksanankan berbagai program 

dan proyek yang sebagian besar merupakan hasil kerjasama dengan negara-negara mitra wicana 

seperti Amerika Serikat, China, Uni Eropa maupun Organisasi Internasional terkait seperti 

UNDCP (United Nations International Drug Control Programme)
11

. 

Pada sub-sub ini akan dijabarkan kerjasama eksternal ASEAN (on regional basis) dengan 

beberapa negara dan organisasi internasional lain yang berminat dan telah banyak berkolarobasi 

dengan ASEAN, baik secara bilateral maupun regional. Dalam konteks kerjasama ASEAN – Uni 

Eropa (UE), kedua organisasi regional ini cenderung memiliki kesamaan hambatan karena 

masing-masing negara anggotanya mempunyai kebijakan nasional yang berbeda antara satu 

dengan yang lain. Dalam menangani isu yang sama, keduanya mengkoordinasikan kebijakan dan 

aksi pada level regional serta harmonisasi kebijakan dan operasional pada skala nasional. Baik 

ASEAN maupun UE pada dasarnya bisa dikatakan sebagai “pemain baru” dalam hal kerjasama 

penanggulangan masalah industri narkotika, paling tidak jika dibandingkan dengan AS. 

Dalam pelaksanaan kerjasama ASEAN mengatasi masalah narkotika, asosiasi regional ini 

telah banyak menerima bantuan dari negara-negara lain maupun organisasi internasional lainnya. 

Di antara berbagai pihak non-ASEAN ini terdapat beberapa negara, organisasi regional maupun 

organisasi internasional yang memberikan berbagai bantuan baik dalam bentuk dana maupun 

kehlian (expertice). 

Pada akhir tahun 1998, UNDCP mengirim draft “Programme Framework for International 

Cooperation in Drug Control in Southeast Asia“. Draft tersebut dirancang untuk meningkatkan 

kapasitas pengawasan obat-obatan berbahaya di negara-negara ASEAN secara individual serta 

untuk mengatasi masalah narkotika di kawasan Asia Pasifik melalui aksi bersama yang 

terkoordinasi dengan baik, dan melibatkan negara-negara di kawasan ini serta organisasi-

organisasi yang ada didalamnya. Disamping ASEAN, terdapat beberapa organisasi yang 

seringkali terlibat secara aktif dalam kegiatan UNDCP seperti
12

: 

i. Asian Development Bank (ADB); 

ii. The Economic and Social Commission for Asia and the Pasific (ESCAP); 

iii. The Meeting of Head of Nation Drug Law Enforcement Agencies, Asia and The 

Pacific (HONLEA); 

iv. Interpol; 

v. The ASEAN-IFNGO. 

Sebagai tindak lanjut dari program framework tersebut diatas adalah dipersiapkannya 

sebuah rencana aksi untuk menyempurnakan berbagai kebijakan mengurangi permintaan 

(demand reduction), mengurangi pemasokan atau peredaran (supply reduction), termasuk 

perdagangan gelap obat-obatan berbahaya, meningkatkan kerjasama hukum, dan melakukan 

tindakan terhadap aktifitas pencucian uang (money laundering). 
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Kebijakan, Pendekatan dan Strategi 

Pada dasarnya masalah narotika dan obat-obatan berbahaya, khususnya di wilayah Asia 

Tenggara, dapat dibagi kedalam tiga kategori. Pertama, masalah pemberantasan tanaman dan 

perkebunan yang menghasilkan bahan baku narkotika seperti opium dan cannabis. Disamping itu, 

masuk dalam kategori yang sama adalah masalah manufaktur barang haram tersebut. Kedua, 

masalah peredaran dan perdagangan. Kawasan disekitar “Segitiga Emas” selain menghadapi 

masalah produksi juga menghadapi masalah peredaran dan perdagangan obat-obatan berbahaya. 

Faktor ketiga, meliputi segenap permasalahan yang berkaitan yang penyalahgunaan narkotika 

dan obat-obatan  berbahaya, khususnya para pengguna barang haram tersebut. Ketiga hal 

tersebut diatas merupakan sasaran utama ASOD dalam menanggulangi masalah narkotika yang 

harus ditangani secara terpadu dan menyeluruh. 

Pentingnya masalah pengawasan dan pencegahan penggunaan obat-obatan berbahaya telah 

mendorong ASEAN Drug Experts untuk menetapkan suatu pendekatan regional. Hal ini menjadi 

agenda utama siding-sidang utama ASEAN Drug Experts mulai dari sidang ke-4 hingga sidang 

ke-8 tahun 1984 yang pada akhirnya berhasil mengesahkan “ASEAN Regional Policy and 

Strategy in The Prevention and Control of Drug Abuse and Illicit Trafficing”. Kebijakan dan 

strategi regional ASEAN ini membawa suatu dimensi baru pada persepsi dan pendekatan untuk 

memberantas masalah narkotika yaitu memandang masalah ini tidak hanya sebagai masalah 

sosial dan kesehatan saja tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap masalah 

keamanan, stabilitas, kesejahteraan, dan ketahanan nasional. Dengan kata lain, ASEAN telah 

mengadopsi pendekatan yang lebih komprehensif di dalam upaya mengatasi masalah industri 

narkotika ini. 

“ASEAN Regional Policy and Strategy in the Prevention and Control of Drug Abuse and 

Illicit Trafficking” pada dasarnya berisikan tiga komponen utama, yakni: 

i. Kebijakan (policy): 

Komponen ini mendorong negara-negara ASEAN untuk dapat  menyelaraskan 

pandang, pendekatan, strategi dan koordinasi yang lebih efektif pada tingkat 

nasional, regional, dan internasional, serta memberdayakan Lemabaga Swadaya 

Masyarakat (LSM) di dalam upaya untuk mengatasi masalah narkotika. 

ii. Pendekatan (approach): 

Komponen kedua ini dimaksudkan untuk mendorong negara-negara ASEAN untuk 

segera menerapkan pendekatan keamanan dan kesejahteraan secara seimbang (a 

balanced security and prosperity approach) di dalam mengatasi masalah narkotika 

yang selanjutnya harus tercermin di dalam implementasi program-program dan 

kegitan-kegiatannya. 

iii. Strategi (strategies) 

Komponen ketiga ini merekomendasikan untuk menempuh berbagai langkah 

terpadu untuk mengurangi persediaan atau peredaran (supply) dan permintaan 

(demand) serta mempertegas system pengawasan legalnya
13

. 
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Kebijaksanaan dan strategi tersebut diatas kemudian dikukuhkan oleh para Menteri Luar 

Negeri ASEAN, melalui sebuah deklarasi pada tahun yang sama, menjadi dasar bagi ASOD 

untuk semakin mengintensifkan kerjasama ASEAN dalam menanggulangi masalah narkotika. 

KESIMPULAN 

Dari penjelasan pada bab-bab diatas penulis menyimpulkan bahwa kawasan ASEAN 

sangat rentan  terhadap kejahatan transnasional, salah satunya perkembangan industri narkotika. 

Terjadinya peningkatan aktifitas-aktifitas kejahatan transnasional di ASEAN tidak lepas dari 

karakter negara-negara anggota ASEAN yang mayoritas masih memiliki lembaga hukum yang 

lemah. Hal ini dimanfaatkan oleh para pelaku dan pemproduksi narkotika untuk memaksimalkan 

aktifitas mereka. Faktor pendukung lainnya adalah letak kawasan ASEAN yang sangat strategis 

untuk dijadikan wilayah produksi, distribusi, serta wilayah transit narkotika. Tidak hanya itu, 

tingginya peredaran narkotika di ASEAN juga dilatarbelakangi oleh beberapa hal lain seperti 

lemahnya manajemen perbatasan, kurangnya komitmen dari negara-negara anggota ASEAN, dan 

permasalahan dana. 

Industri narkotika menjadi agenda prioritas karena dimensi ancamannya yang beragam. 

Secara umum kejahatan transnasional ini berdampak negatif bagi stabilitas kawasan, 

memberikan ancaman terhadap sebuah negara, bahkan ancaman pada level individu. Pada 

dimensi kawasan/regional, aktifitas industri narkotika tentu menimbulkan dampak negatif karena 

peredarannya melewati batas-batas negara dan dilakukan oleh organisasi/kelompok kriminal 

(mafia) yang sangat terorganisasi seperti Chinese Triads, Japan Yakuza, dan Vietnam Gangs. 

Dalam skala nasional, permasalahan industri narkotika juga memberikan ancaman 

keamanan terhadap suatu negara. Hal ini dikarenakan hasil dan keuntungan dari produksi serta 

penjualan narkotika sering dijadikan biaya untuk pendanaan gerakan saparatis ataupun 

kelompok-kelompok pemberontakan. Seperti yang terjadi di Myanmar dan Thailand. Bisnis 

narkotika sendiri memberikan keuntungan yang sangat besar sehingga tidak jarang para pejabat 

negara ataupun stakeholder lainnya testimulus untuk terjun ke bisnis ini. Industri narkotika juga 

memberikan pengaruh buruk terhadap keamanan sosial sebuah negara. Akibat peredarannya 

yang luas serta intensitas penggunaan narkotika yang semakin tinggi tentunya juga akan merubah 

pola budaya masyarakat yang pada akhirnya masyarakat tersebut secara tidak langsung juga 

terancam secara individu karena ketergantungan yang diakibatkan oleh narkotika tidak jarang 

berujung pada kematian. 

Isu industri narkotika saat ini sudah menjadi persoalan keamanan internacional. Hal ini 

terbukti dengan dibentuknya UNDP (United Nation International Drugs Control Programme). 

UNDCP merupakan badan PBB yang dibentuk khusus untuk penanggulangan permasalahan 

drugs di dunia. Dalam menghadapi serta menanggulangi permasalahan industri narkotika di 

kawasan ASEAN diperlukan kerjasama regional serta proses sekuritasasi agar orientasi dari 

produk kerjasama tersebut mengarah kepada efektifitas. 

ASOD merupakan hasil dari sekuritasasi serta demand dari negara-negara anggota agar 

dibentuknya sebuah rezim internasional yang berperan secara total terkait meningkatnya aktifitas 

industri narkotika dikawasan ASEAN. Maka darii tu, ASOD adalah elemen utama dari kerangka 

ASEAN yang bertugas merumuskan, merancang, dan mengkonsolidasikan upaya kolaboratif 

dalam mengawasi dan mencegah permasalahan narkotika. Secara garis besar ASOD berperan 



dan memiliki wewenang untuk melakukan kerjasama dengan negara-negara lain, baik dalam 

bentuk bilateral maupun multilateral. 

ASOD mengadakan pertemuan setiap 18 bulan sekali yang ketuanya dipilih secara 

bergantian berdasarkan abjad. ASOD beranggotakan kepala-kepala badan narkotika setiap 

negara anggota. ASOD bertanggung jawab dan meminta petunjuk kebijakan dari para menteri 

Luar Negeri ASEAN. ASOD memiliki empat kelompok kerja (working group) antara lain; 

pendidikan pencegahan, perawatan dan rehabilitasi, penegakan hukum dan penelitian. Program-

program ini dilengkapi dengan dibentuknya empat pusat pelatihan terkait bidang prioritas 

tersebut seperti;  ASEAN Training Centre for Narcotics Law Enforcement  di Bangkok, ASEAN 

Training Centre for Preventive Drug Education  di Manila, ASEAN Training Centre for 

Treatment and Rehabilitation di Kuala Lumpur, dan ASEAN Training Centre for Detection of 

Drug in Body Fluids di Singapura. 

Sejauh ini melalui ASOD, ASEAN telah menjalankan kerjasama dengan AS, China, 

Australia, dan Pakistan dalam kerangka bilateral, sedangkan dalam kerangka kerjasama inter 

regional, ASEAN telah membangun kerjasama dengan UNDCP, UNDP, dan Uni Eropa. 

Kerjasama yang dilakukan tersebut bertujuan untuk memperoleh beberapa keuntungan seperti 

adanya pertukaran informasi dan expertise (keahlian) dalam hal menajemen pengelolahan 

permasalahan yang strategis. Selain itu melalui kerjasama eksternal tersebut ASEAN mampu 

menutupi dana yang selama ini menjadi factor penghambat program ASOD. 

Secara umum, peran ASOD berisikan tiga variabel utama yaitu; kebijakan, pendekatan, 

dan strategi. Kebijakan merupakan komponen yang mendorong negara-negara ASEAN untuk 

dapat menyelaraskan pandangan, pendekatan, strategi, dan koordinasi yang lebih efektif pada 

tingkat nacional, regional, dan internacional, serta memberdayakan LSM, NGO, dan organisasi 

terkait. Pendekatan menjadi komponen yang mendorong negara-negara ASEAN untuk segera 

menerapkan pendekatan keamanan dan kesejahteraan secara seimbang didalam mengatasi 

masalah narkotika yang selanjutnya harus tercermin pada implementasi program-program dan 

kegiatan-kegiatannya. Sedangkan strategi merupakan komponen ketiga yang bertujuan 

merekomendasikan berbagai langkah strategis untuk mengurangi persediaan atau peredaran dan 

permintaan serta mempertegas sistem pengawasan legalnya. 

Sebuah rezim dibentuk untuk mencapai keefektifan sebuah kerjasama melalui pengambilan 

keputusan yang diwadahi oleh rezim tersebut. Sejauh ini peran ASOD hanya sebatas 

membangun kerjasama eksternal, memfasilitasi, mewadahi serta memberikan rekomendasi 

terkait penanggulangan industri narkotika. Namun untuk implementasi kebijakan, program, dan 

strategi dikembalikan lagi kepada negara-negara anggota. Dengan kata lain, ASOD tidak 

berperan untuk terjun langsung kelapangan dalam bentuk aksi. Akan tetapi dengan adanya 

ASOD tentunya juga memberikan manfaat bagi negara-negara ASEAN karena dapat 

menyelaraskan pandangan, strategi, dan kebijakan sehingga dapat menunjang kerjasama yang 

efektif. Selain itu melalui pertukaran informasi serta keahlian yang diwadahi oleh ASOD, 

negara-negara ASEAN akan mampu menyelesaikan permasalahan dalam skala nacional. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa negara-negara  ASEAN  memiliki 

ancaman yang besar terhadap perkembangan industri narkotika yang berkembang belakangan ini. 

Dimana yang menjadi faktor pendukung dari keadaan tersebut adalah kemiskinan, letak 

geografis yang strategis, situasi sosial politik yang tidak stabil , adanya suatu sistem korupsi 



lembaga pelaksanaan hukum  merupakan orang-orang yang menjadi akar dari perkembangan 

industri narkotika.  
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