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BAB 1 

 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Kerja sama Internasional merupakan satu upaya untuk mencapai 

kepentingan nasional suatu negara. Pada konteks studi hubungan internasional, 

negara merupakan aktor utama untuk menjalin hubungan kerja sama internasional. 

Kerja sama tersebut bisa dilakukan oleh para aktor negara berdasarkan jenis 

hubungan yang mereka lakukan, salah satunya adalah kerja sama bilateral. Kerja 

sama bilateral merupakan kerja sama yang dilakukan antara dua negara tanpa terikat 

oleh batas – batas geografi yang harus saling berdekatan.1 Tujuannya adalah untuk 

pemenuhan dari berbagai aspek yang menjadi kepentingan nasional pada kedua 

belah pihak, bisa berupa kerja sama di bidang ekonomi, politik, budaya, maupun 

pertahanan dan keamanan. Namun sayangnya, dalam menjalin kerja sama bilateral 

antar negara selama ini sering mengalami hambatan baik dalam proses maupun 

penerapannya. Hal ini dikarenakan negara – negara lebih sering untuk 

mementingkan kepentingan negaranya sendiri. 

Dalam 5 tahun terakhir di era pemerintahan Joko Widodo, Indonesia dengan 

Thailand telah menjalin kerjasama bilateral pada berbagai aspek. Salah satu yang 

sedang menonjol saat ini, ialah kerjasama di bidang narkotika. Kerjasama tersebut 

dilakukan antara BNN RI dengan ONCB Thailand untuk membrantas narkotika. 

 
1 Fatma Septya Abubakar, “Kerjasama Ekonomi Indonesia-Brasil,” Universitas Hasanudin 

(2013): 8, Http://Repository.Unhas.Ac.Id/Handle/123456789/4749. 
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Meskipun dalam upaya menjalin kerjasama tersebut sempat terhambat dan harus 

melewati proses yang rumit, tapi pada akhirnya keduanya sepakat untuk 

menanggulangi peredaran narkotika bersama. Penanggulangan Narkotika yang 

dimaksud dalam hal ini adalah, upaya untuk mengatasi dan menghadapi narkotika 

bersama. Hal ini disebabkan peredaran narkotika di Thailand, dan Indonesia tidak 

hanya berasal dari dalam, tetapi juga luar negeri yang dilakukan para pelaku 

kejahatan internasional dengan melakukan penyelundupan ke Indonesia. 

Bila dilihat perkembangannya saat ini, masalah kejahatan transnasional 

(transnational crime) semakin bertambah seiring meningkatnya aktivitas yang 

berlangsung antar negara. Hal itu disebabkan karena hilangnya batas – batas negara 

(borderless), sehingga semakin mudah untuk dilalui oleh pelintas batas. Adapun 

salah satu dampak negatif yang terjadi adalah perdagangan gelap narkoba. 

Perdagangan gelap narkoba merupakan kejahatan yang melibatkan organisasi 

kejahatan internasional dimana akibat yang ditimbulkan sangat merusak dan 

berdampak luas.2 Pada era globalisasi saat ini, selain mempermudah negara, NGO, 

maupun institusi resmi dalam negeri untuk menjalin hubungan kerja sama, 

globalisasi juga telah membantu mobilisasi peredaran narkoba yang semakin marak 

terjadi. Karena dengan adanya globalisasi para penyelundup narkotika dapat 

menyelundupkan narkotika melalui transaksi yang modern maupun penggunaan 

teknologi transpotasi yang semakin canggih. Sehingga memudahkan mobilisasi 

perpindahan narkotika dari luar yang masuk ke Indonesia baik melaui darat, udara 

 
2 Hervina Puspitasari, “Globalisasi Peredarran Narkoba,” in Proceeding Seminar Unsa (Surakarta, 

Indonesia, 2013). Hal 5. 
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maupun laut. Hubungan yang dilakukan antar negara inilah yang menyebabkan 

peredaran narkoba internasional bisa masuk ke dalam wilayah teritorial suatu 

negara. Sehingga ini tidak hanya dihadapi oleh negara Indonesia namun juga oleh 

seluruh bangsa di dunia ini.3  

Narkotika merupakan masalah serius yang dirasakan oleh hampir seluruh 

negara di dunia. Selain menimbulkan candu yang berkelanjutan dan halusinasi yang 

tidak jelas, narkoba juga menimbulkan permasalahan lain seperti; meningkatkan 

angka kriminalitas, penyakit yang mewabah dan menurunnya angka kesejahteraan 

masyarakat yang menggunakannya dalam suatu negara.4  

 Dalam penanggulangan narkotika di Indonesia, pemerintah Indonesia 

membentuk Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk membrantas narkotika yang 

berasal dari dalam, maupun luar Indonesia. BNN merupakan salah satu lembaga 

pemerintah non kementerian (LPNK) yang di bentuk atas Keputusan Presiden 

Nomor 17 Tahun 2002.5 Tujuan Badan Narkotika Nasional dibentuk untuk 

membantu pemerintah dalam bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan 

dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya. 

 
3 Zainab Ompu Jainah, “Kejahatan Narkoba Sebagai Fenomena Dari Transnational 

Organized Crime Zainab Ompu Jainah Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Bandar 

Lampung,” Pranata Hukum 8, No. 2 (2013). Hal: 95–103. 

4 Humas Bnn, “Dampak Langsung Dan Tidak Langsung Penyalahgunaan,” Badan Narkotika 

Nasional, 10 September 2014, Https://Bnn.Go.Id/Blog/Artikel/Dampak-Langsung-Dan-Tidak-

Langsung-Penyalahgunaan-Narkoba.; Internet; Diakses 12 Februari, 2019 

5 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002 Tentang Badan Narkotika 

Nasional 
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Sebagai Lembaga Pemerintah NonKementerian, BNN di pimpin oleh Kepala BNN 

dan berkoordinasi langsung kepada Presiden Republik Indonesia. 

Harga pasar dan peminat yang melimpah telah membuat banyak sindikat 

Internasional menargetkan Indonesia sebagai pasar bagi narkotika, salah satunya 

adalah sindikat internasional asal Thailand. Pada tahun 2016 BNN RI telah 

melakukan kerjasama dengan Badan Pengawas Narkotika Kerajaan Thailand 

(ONCB Thailand). ONCB Thailand adalah badan pengawas narkotika Kerajaan 

Thailand. Badan Pengawas Narkotika Kerajaan Thailand ini dibentuk oleh 

ketentuan dari Undang-Undang Pengendalian Narkotika B.E. 2519 (1976) dengan 

tujuan untuk pencegahan dan penindakan obat – obatan terlarang.6  

Adapun tujuan kerjasama antara BNN RI dan ONCB Thailand 

dilatarbelakangi oleh kesadaran dari kedua belah pihak akan keprihatinan kondisi 

dunia saat ini yang dilanda oleh kejahatan transnasional narkotika. Badan ini juga 

bermaksud penyelundupan narkotika asal Thailand yang merupakan jaringan 

Golden Triangle ke Indonesia, yaitu sindikat narkotika internasional Thailand 

dengan jaringan narkotika terbesar di Asia Tenggara. Jaringan narkotika tersebut 

dikenal dengan jaringan Segitiga Emas yang meliputi Thailand, Myanmar dan 

Laos. The Golden Triangle merupakan produsen narkotika jenis sabu, dan heroin 

 
6 Oncb Thailand, “About Us - Background,” Oncb, Terakhir Diubah 2019, Diakses 4 

September, 2019, Https://Www.Oncb.Go.Th/En_Oncb/Pages/Background.Aspx . 
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terbesar di Asia Tenggara yang mendistribusikan produksi sabu dan heroinnya ke 

Indonesia.7  

Jumlah penangkapan penyalahgunaan narkotika selalu meningkat setiap 

tahunnya. Hal ini disebabkan akibat penyelundup narkotika di Indonesia selalu 

datang dan tak kunjung berhenti mengedarkan narkotika di Indonesia. Hal ini 

dibuktikan berdasarkan data dari BNN RI dan Polri, yang telah melakukan 

penangkapan selama 3 tahun dari 2016 hingga tahun 2018 selalu mengalami 

peningkatan dari tahun ketahunnya, yang disajikan pada tabel berikut. 

Tabel 1.1 Kasus Tersangka Tindak Pidana Narkoba berdasarkan 

Penggolongan Narkoba Tahun 2016 – 2018 

No Kasus Tahun 

2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 
1. Narkotika 36.279 36.419 40.469 

2. Psikotropika 1.540 3652 1524 

3. Bahan adiktif lainnya 9.774 11356 1.384 

 Sumber: Deputi Berantas BNN, Maret 2019  

 

 

 
7 Abdul Aziz, “Golden Triangle, Suplayer Sabu Terbesar Ke Indonesia,” Gatra (Pekan Baru, 

April 29, 2019), Https://Www.Gatra.Com/Detail/News/412892/Lifestyle/Golden-Triangle-

Suplayer-Sabu-Terbesar-Ke-Indonesia. 
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Selain data makro di tahun 2016 hingga 2018, sejumlah kasus yang berhasil 

ditangkap pada tahun 2019 seperti 50 kg sabu asal Thailand di perairan Ujong 

Blang, kecamatan Banda Sakti,8 2385 butir Yaba (amphetamine sabu jenis baru asal 

Thailand) yang berhasil disita di Rutan Depok.9  

Menghadapi Thailand sebagai produsen sabu tertinggi di Asia Tenggara dan 

penghasil sabu jenis baru BNN memerlukan penanganan khusus, salah satunya 

dengan menjalin kerja sama bilateral dengan ONCB Thailand. Meski permasalahan 

narkotika telah lama dihadapi oleh kedua negara, namun kerja sama dengan 

Thailand melalui MoU baru terjalin akhir tahun 2016. Hal inilah yang menarik dan 

penting diteliti dengan judul penelitian “Kerja sama Badan Narkotika Nasional 

Republik Indonesia (BNN RI) dengan Office of the Narcotics Control Board 

Thailand (ONCB Thailand) dalam menanggulangi penyelundupan narkotika di 

Indonesia. 

 

 

 

 

 
8Masriadi, “Tni Al Tangkap 4 Penyelundup Narkoba, 50 Kg Sabu Asal Thailand Disita,” 

Kompas (Aceh Utara, 2019), Https://Regional.Kompas.Com/Read/2019/03/20/10204001/Tni-Al-

Tangkap-4-Penyelundup-Narkoba-50-Kg-Sabu-Asal-Thailand-Disita. 

9 Angga, “Ribuan Yaba Sabu Asal Thailand Gagal Diselundupkan Ke Rutan Depok,” 

Poskota News (Depok, 2019), Http://Poskotanews.Com/2019/05/17/Ribuan-Yaba-Sabu-Asal-

Thailand-Gagal-Diselundupkan-Ke-Rutan-Depok/. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan fakta – fakta, dan pentingnya permasalahan topik ini yang telah 

dijabarkan pada latar belakang. Maka ada dua rumusan masalah dalam penelitian. 

Yaitu : 

1. Apa saja kerjasama dan Implementasi yang telah dilakukan BNN RI dengan 

ONCB Thailand selama tahun 2016 – 2019? 

2. Apa saja kendala yang dihadapi BNN RI dengan ONCB Thailand dalam 

pelaksanaan kerja sama penanggulangan penyelundupan narkotika? 

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah yang ada dan pentingnya untuk melakukan penelitian topik, 

maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan antara lain : 

1. Mendapatkan gambaran tentang proses kerjasama BNN RI dengan ONCB 

Thailand dalam menangani perdagangan ilegal narkotika asal Thailand di 

Indonesia 

2. Mendapatkan gambaran tentang program kerja sama BNN RI dengan 

ONCB Thailand untuk menanggulangi penyelundupan narkotika dan 

implementasinya 

3. Untuk menemukan kendala pada implementasi kerjasama yang dilakukan 

BNN RI dengan ONCB Thailand. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut : 
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1. Memberi narasi dan pemahaman kepada pembaca atas bentuk - bentuk 

upaya kerjasama yang telah dilakukan Badan Narkotika Nasional dengan 

ONCB Thailand dalam menangani penyelundupan narkotika dari Thailand. 

1.4 Sistematika Penelitian 

Bab I: Pendahuluan 

Bab ini berisi tentang penjelasan singkat mengenai kondisi narkotika di Indonesia 

saat ini, dan gambaran singkat seputar masalah narkotika yang dihadapi Indonesia 

beserta latar belakang kerja sama BNN RI dengan ONCB Thailand. Selain itu pada 

bab ini juga akan berisi tujuan penelitian dan pertanyaan yang akan dijawab pada 

tulisan ini. 

Bab II: Kerangka Berpikir 

Pada bab Kerangka berfikir akan berisi tentang  tinjauan pustaka, dan teori atau dan 

konsep, yang akan digunakan sebagai landasan pondasi awal untuk menjadi acuan 

dalam penulisan pada pembahasan serta akan digunakan sebagai alat dalam 

menganalisis yang akan digunakan penulis pada bab 4 pembahasan mengenai kerja 

sama yang telah dilakukan BNN RI dengan ONCB Thailand dan 

pengimplementasiannya. 
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Bab III: Metode Penelitian 

Bab ini akan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana dan metode 

apa yang penelitian ini gunakan. Bab ini akan merangkum pendekatan penelitian 

yang diambil oleh penulis, teknik dan cara penulis mengumpulkan data, serta teknik 

dan metode penulis untuk mengolah dan menganalisis data tersebut. 

Bab IV: Hasil dan Pembahasan 

Pada bab IV akan berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan. Penjelasan pada 

bab ini akan di bagi kedalam 2 sub bab. 1 tentang hasil penelitian, yang akan berisi 

tentang temuan apa saja yang telah peneliti temukan dalam penelitian yang telah 

peneliti lakukan baik berupa wawancara dan mencari sumber informasi dari studi 

pustaka yang ada mengenai kerja sama BNN dengan ONCB Thailand, dan 

pengimplementasiaannya hingga saat ini. Ke-2 (dua) berisi tentang pembahasan. 

Pembahasan akan ditulis berdasarkan data dari hasil penelitian dan digabungkan 

dengan tinjauan teori dan atau konsep yang sudah ada pada bab II agar menjadi 

suatu tulisan dan pembahasan yang padu. 

Bab V: Penutup 

Pada bab ini, akan berisi kesimpulan terhadap hasil penelitian yang telah penulis 

temukan dan saran dari penulis, terhadap penelitian kerja sama BNN RI dengan 

ONCB yang telah penulis lakukan agar bisa dikembangkan pada penelitian dimasa 

mendatang. 


