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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Permasalahan keamanan merupakan salah satu sorotan utama bagi setiap 

negara yang ada di dunia. Hal ini menjadi alasan mengapa setiap negara berlomba-

lomba untuk meningkatkan pertahanan keamanannya dalam memerangi kejahatan 

yang terjadi baik secara nasional, internasional maupun bentuk kejahatan lintas 

negara salah satunya adalah kejahatan pengedaran narkotika dan obat-obatan 

terlarang (narkoba) atau biasa disebut dengan illegal drugs. Aktivitas ini 

merupakan ancaman bagi kemanan setiap negara, oleh sebab itu setiap negara 

memiliki cara dalam memberantas aktivitas penggunaan dan pengedaran narkoba. 

Filipina merupakan salah satu negara anggota ASEAN yang dikenal dengan 

kebijakannya dalam memerangi isu narkoba. Filipina di bawah pemerintahan 

Presiden Rodrigo Roa Duterte, memiliki tujuan menjadikan negara Filipina bebas 

dari narkoba. Kebijakan ini pernah dilakukan oleh Presiden Duterte ketika ia 

menjabat sebagai Walikota Provinsi Davao sampai kepada ia mengajukan diri 

sebagai calon Presiden, isu pemberantasan narkoba telah menjadi sorotan utama 

bagi Presiden Rodrigo Duterte.  

Data Drugs Abuses in Philippines yang dilansir oleh Dangerous Drugs 

Board (DDB) Philippines, menyatakan bahwa angka dari jumlah pengguna obat-

obatan terlarang di Filipina dapat dideskripsikan tidak stabil.1 Hal ini dibuktikan 

 
1 Republic of The Philippines Dangerous Drugs Board. Research and Statistics. n.d. 

https://www.ddb.gov.ph/research-statistics/statistics/45-research-and-statistics (diakses pada 9 

September 2019). 
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pada pengguna berjenis kelamin pria, mengalami peningkatan setiap tahunnya dan 

selalu berada pada angka 90%. Sedangkan, angka pengguna berkelamin wanita 

tidak terlalu mendominasi dan berada pada angka di bawah 10%. Sehingga, dapat 

dikatakan bahwa angka dari pengguna narkotika di Filipina masih tinggi dan hal ini 

dapat mengancam negara Filipina. Sehingga, untuk mananggapi isu illegal drugs di 

Filipina, Presiden Rodrigo Duterte membentuk suatu kebijakan yaitu kebijakan 

War on Drugs. 

Isu illegal drugs tidak hanya menjadi permasalahan negara-negara 

berkembang saja, akan tetapi negara adidaya atau maju seperti Amerika Serikat 

juga memiliki permasalahan yang serupa. Permasalahan narkoba ini telah muncul 

dan berkembang di akhir abad 19 dan awal abad ke-20. Sebagai negara yang 

menjunjung tinggi hak asasi manusia, permasalahan pengedaran narkoba ini diatasi 

dengan menaikan pajak yang tertuang dalam Harrison Act,  yang dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

The Harrison Narcotics Act of 1914 (Harrison Act; P.L. 63-223), 

among other things, required importers, manufacturers, and 

distributors of cocaine and opium to register with the U.S. 

Department of the Treasury (the Treasury), pay a special tax on these 

drugs, and keep records of each transaction.2 

 Sehingga dengan adanya pendataan kepada pemerintah, maka pemerintah 

dengan mudah dapat mengontrol obat-obatan yang masuk dan tersertivikasi agar 

dapat beredar di masyarakat. Namun, semakin berkembangnya zaman, penggunaan 

heroin semakin meningkat di kalangan masyarakat Amerika Serikat terlebih 

khususnya warga yang berjenis kelamin pria.  

 

2 Lisa N. Sacco. "Drug Enforcement in the United States: History, Policy, and Trends". 2 

Oktober 2014. https://fas.org/sgp/crs/misc/R43749.pdf (diakses pada 1 September 2019). 
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Salah satu permasalahan yang terjadi adalah pernyataan perang yang 

dikeluarkan oleh Presiden Nixon diintrepretasikan sebagai suatu kegagalan perang 

yang tidak berujung dan terjadi hingga sekarang atau disebut dengan “Continued 

Failure”. Menurut Christopher J. Coyne dan Abigail R. Hall dalam jurnal yang 

berjudul “Four Decades and Counting The Continued Failure of the War on Drugs” 

mengatakan sebagai berikut: 

The U.S. War on Drugs, like the ill-fated war on alcohol of the early 

20th century, is a prime example of disastrous policy, naked self-

interest, and repeated ignorance on the part of elected officials and 

other policymakers. From its inception, the drug war has repeatedly 

led to waste, fraud, corruption, violence, and death.3 

Akan tetapi, War on Drugs ini dapat dinilai juga sebagai salah satu cara 

efektif dalam mengeradikasi pengedaran dan penggunaan narkoba di Amerika 

Serikat. Namun, di samping itu implementasi kebijakan War on Drugs Amerika 

Serikat dianggap sebagai suatu hal yang membuang waktu dan juga sia-sia. Hal ini 

dikarenakan kebijakan ini dinilai bukan hanya perang terhadap narkoba, akan tetapi 

sebuah alasan untuk perang kepada mereka yang berpaham komunis dan juga 

mereka yang berkulit hitam.  

Selain itu, kebijakan War on Drugs AS ditinjau sebagai salah satu bentuk 

ketidakadilan yang dibuktikan oleh semakin meningkatnya angka jumlah pria yang 

dipenjarakan dari 200 per 100,000 populasi pada tahun 1970-an, menjadi 956 pada 

tahun 2008. Angka tersebut mengalami peningkatan dalam kurun waktu 40-an 

 

3 Christopher J. Coyne dan Abigail R. Hall. "Four Decades and Counting: The Continued 

Failure of the War on Drugs." 12 April 2017. 

https://www.cato.org/sites/cato.org/files/pubs/pdf/pa-811-updated.pdf (diakses pada 1 September 

2019). 
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tahun, dan kebanyakan dari pengguna yang dianggap sebagai kriminal merupakan 

keturunan Hispanic-American dan juga berwarna kulit hitam.4 

Melihat dari kedua negara tersebut, baik Filipina dan Amerika Serikat kedua 

negara ini memiliki cara penanggulangan dalam memerangi narkoba. Akan tetapi, 

Amerika Serikat sebagai negara adidaya yang menjunjung tinggi hak asasi manusia 

dan Filipina yang ingin menjadikan negaranya bebas dari narkoba, 

mengindikasikan adanya perbedaan kepentingan dan cara pandang akan 

permasalahan aktivitas illegal drugs. Hal ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat 

dan Filipina sebagai negara yang berdaulat memiliki kepentingan nasional yang 

perlu untuk dijaga dan dipenuhi. 

Terhintung, tiga tahun lebih Kebijakan War on Drugs telah diterapkan di 

Filipina. Kebijakan ini, dianggap sebagai salah satu cara paling efektif dalam 

memberantas pengguna dan peneyelundupan narkoba di Filipina. Dengan 

kebijakan tersebut, pemerintah berharap dapat memberikan efek jera bagi para 

pengguna dan para penyelendup narkoba. Setidaknya sejak Rodrigo Duterte 

menjabat sebagai Presiden hingga sekarang, lebih dari 12,000 orang telah dihukum 

mati secara tidak adil dengan melalui penembakan misterius.5 Sehingga, kebijakan 

War on Drugs Presiden Duterte di nilai sebagai aktivitas extrajudicial killings yang 

melanggar hak asasi manusia. Hal ini dikarenakan para tersangka tersebut dianggap 

 

4 Mark J. Perry. The shocking story behind Richard Nixon’s ‘War on Drugs’ that targeted 

blacks and anti-war activists. 14 Juni 2018. https://www.aei.org/carpe-diem/the-shocking-and-

sickening-story-behind-nixons-war-on-drugs-that-targeted-blacks-and-anti-war-activists/ (diakses 

pada 1 September 2019). 

5 Human Rights Watch. Philippines 'War on Drugs'. n.d. 

https://www.hrw.org/tag/philippines-war-drugs (diakses pada 1 September  2019). 
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sebagai pelaku kejahatan atau kriminal yang dieksekusi tanpa adanya investigasi 

atau dieksekusi dengan tidak adanya bukti bersalah atas kejahatan yang dilakukan.6  

Kebijakan War on Drugs Presiden Duterte yang merupakan aktivitas 

extrajudicial killings tentu saja bertentangan dengan Universal Declaration of 

Human Rights yang pada pasal (3) berbunyi demikian: “everyone has the right to 

life, liberty and security of person”.7 Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa 

setiap manusia memiliki hak untuk mendapat kehidupan, kebebasan dan juga 

keamanan. Sehingga, kebijakan dari Presiden Duterte dapat dikatakan melenceng 

dari UDHR yang telah menjadi standar dan acuan HAM secara internasional. 

 Dalam laman resmi Philippines Commision on Human Rights (CHR), 

tercatat setidaknya Filipina telah meratifikasi 8 (delapan) konvensi atau perjanjian 

mengenai Hak Asasi Manusia dan salah satunya adalah International Convention 

on Civil and Political Rights 1976. Dalam ICCPR setidaknya terdapat 2 bagian 

yang telah ditinjau dan disetujui oleh pemerintah Filipina yaitu Optional Protocol 

to the International Covenant on Civil and Political Rights: CCCOR-OP1 berkaitan 

tentang mekanisme pengajuan aduan kepada Human Rights Committee terhadap 

pelanggaran HAM yang terjadi dan CCPR-OP2-DP berkaitan mengenai 

mengakhiri sistem hukuman mati.8  

 

6 Mark R. Thompson. "Th Early Duterte Presidency in the Philippines." Journal of Current 

Southeast Asian Affairs, 2016: 3-14. 

7 United Nations, “Universal Declarations of Human Rights” (United Nations General 

Assembly, 2015), https://www.un.org/en/udhrbook/pdf/udhr_booklet_en_web.pdf.  

8 Human Rights Advisory on The Reporting of The Philippine Government to Human 

Rights Treaty Bodies. Dokumen Pemerintah, Manila: Commision on Human Rights Philippines, 

2018. 
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Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang menjunjung tinggi hak 

asasi manusia dan merupakan negara turut mendukung akan adanya inisiatif 

pemerintah Filipina dalam memerangi narkoba. Namun tidak mendukung adanya 

jumlah korban yang terus berjatuhan karena tidak adanya investigasi lebih lanjut 

terhadap korban. Patrick Murphy selaku U.S Deputy Assistant Secretary of State 

for Southeast Asia mengatakan sebagai berikut:  

“we however do have a very sustained and deep concern when elements of 

the drug war are operating outside the rule of law, the growing number of 

extrajudicial killings is troubling.”- (Patrick Murphy, dikutip dalam reuters.com).9  

Sehingga melihat hal ini, Amerika Serikat merupakan negara yang telah 

melaksanakan dan menerapkan kebijakan War on Drugs, melihat penerapan 

kebijakan War on Drugs di Filipina telah melanggar standar hak asasi manusia. 

Serta, penerapan kebijakan yang mengarah kepada aktivitas extrajudicial killings 

mengakibatkan negara Filipina menuai kecaman dari masyarakat internasional, 

tidak terkecuali Amerika Serikat. 

Pembunuhan secara brutal tanpa menggunakan standar atau prosedur yang 

tepat, menarik perhatian penulis untuk mengkaji bagaimana proses implementasi 

kebijakan War on Drugs di Filipina, apakah kebijakan tersebut adalah kebijakan 

yang paling efektif untuk mengatasi permasalahan narkoba? Atau kebijakan ini 

justru memberikan dampak yang negatif bagi Filipina. Serta, penulis ingin lebih 

dalam mengkaji bagaimana dinamika hubungan bilateral Filipina-Amerika Serikat, 

melalui studi kasus terhadap aktivitas extrajudicial killings di Filipina.  

 

9 Reuters.com. "U.S. troubled by increasing extrajudicial killings in Philippines." Reuters. 

21 April 2017. https://www.reuters.com/article/us-philippines-drugs-usa/u-s-troubled-by-

increasing-extrajudicial-killings-in-philippines-idUSKBN17M2KQ (diakses pada 1 September 

2019). 
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Maka dari itu, penulis melaksanakan penelitian ini dengan mengangkat 

judul penelitian yaitu “Dinamika Hubungan Bilateral Filipina – Amerika Serikat di 

Era Presiden Rodrigo Duterte: Studi Kasus: War on Drugs di Filipina”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Adapun pertanyaan penelitian yang dirumuskan penulis untuk membantu 

penulis malaksanakan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses implementasi kebijakan War on Drugs 

Presiden Duterte di Filipina? 

2. Apa respon Amerika Serikat terhadap kebijakan War on Drugs 

di Filipina? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai 

berikut: 

1. Menggambarkan proses implementasi kebijakan War on Drugs 

Presiden Duterte di Filipina 

2. Mengetahui respons atau langkah yang diambil Amerika Serikat 

terhadap kebijakan War on Drugs di Filipina. 

 

1.4. Kegunaan Penelitian 

Penulis melihat penelitian yang dilakukan memiliki kegunaan bagi para 

pembaca. Adapun kegunaan penelitian yang dilaksanakan oleh penulis bersifat 

teoritis yaitu dengan adanya penelitian ini dapat membantu pembaca memahami 

proses implementasi kebijakan War on Drugs Presiden Duterte di Filipina melalui 
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berbagai strategi yang dibentuk. Selain itu, penulis hendak menunjukkan apa saja 

respon yang diambil oleh Amerika Serikat terhadap kebijakan War on Drugs di 

Filipina. Sehingga, melalui penelitian ini pembaca dapat menggunakannya untuk 

penelitian yang lebih lanjut terhadap topik terkait. 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

 Pada bab pertama, penulis akan memberikan gambaran mengenai isu dan 

tujuan dari penelitian ini. Pada bagian latar belakang, penulis akan menjelaskan dan 

memberikan gambaran umum mengenai urgensi Presiden Rodrigo Duterte dalam 

membentuk kebijakan War on Drugs. Selain itu, pada bagian ini penulis akan 

menjabarkan rumusan masalah, tujuan, kegunaan dan sistematika penulisan dari 

penelitian ini. Paling terpenting, dalam bagian ini terdapat pertanyaan rumusan 

masalah yang nantinya perlu penulis jawab dalam penelitian ini.  

 Pada bab kedua, penulis akan melakukan tinjauan pustaka terhadap literatur 

dan penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Hal ini dijadikan 

sebagai dasar penulis dalam melakukan penelitian ini. Tidak hanya itu, dalam 

bagian ini terdapat kerangka teori yang nantinya dapat membantu penulis dalam 

melakukan analisis data pada bagian pembahasan.  

 Pada bab  ketiga, penulis akan menjelaskan pendekatan penelitian apa yang 

digunakkan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini. Juga, berisikan 

bagaimana penulis memilih metode yang tepat dan sesuai dengan pendekatan 

penelitian yang penulis pilih. Serta, bagian ini berisikan proses bagaimana penulis 

mengumpulkan data untuk penelitian ini dan cara yang digunakkan penulis untuk 

menganalisis data yang telah dikumpulkan. 
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 Pada bab keempat, penulis akan menjawab pertanyaan penelitian yang telah 

dirumuskan oleh penulis. Bagian ini merupakan bagian yang esensial, karena pada 

bagian ini penulis akan menjelaskan lebih dalam mengenai implementasi kebijakan 

War on Drugs Presiden Duterte di Filipina dan bagaimana aktivitas extrajudicial 

killings berlangsung di Filipina. Serta, bagaimana respon Amerika Serikat terhadap 

aktivitas extrajudicial killings di Filipina. Selain itu, penulis akan memberikan 

analisis dan korelasi terhadap isu yang dibahas oleh penulis dengan teori hubungan 

internasional.  

 Pada bagian kelima, penulis akan memberikan ringkasan dan kesimpulan 

terhadap penelitian yang dilakukan oleh penulis. Pada bagian ini juga, penulis akan 

memberikan saran berupa rekomendasi oleh penulis kepada pihak-pihak terkait 

dengan isu yang diteliti oleh penulis. Sehingga, pada bagian ini merupakan bagian 

penutup dari penelitian yang dilakukan oleh penulis. 
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