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ABSTRAK 

 

 

KEBIJAKAN LUAR NEGERI BELANDA 

TERHADAP PERDAGANGAN NARKOBA GLOBAL DI BELANDA, 

2009-2012 

 

 

Oleh 

Britaniman Ayu Sang Satriawati Amandita 

Penelitian ini menganalisis kebijakan luar negeri Belanda dalam menanggulangi 

arus perdagangan narkoba global di Belanda dari tahun 2009 hingga 2012. 

Menggunakan konsep kebijakan luar negeri dan konsep Transnational Organized 

Crime (TOC) sebagai kerangka analitis, penelitian ini berjenis kualitatif 

menggunakan studi kasus, dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka 

dari laporan tahunan milik the European Monitoring Centre for Drugs and Drug 

Addiction (EMCDDA), dan Europol. Peneliti beranggapan bahwa dari ketiga 

tingkat analisis kebijakan luar negeri yang digunakan, level sistemik lebih banyak 

mendukung kebijakan luar negeri yang diterapkan dibanding kedua level analisis 

lainnya. Hal ini dilihat dari aspek kondisi perdagangan narkoba di kawasan Eropa 

saat itu dan sistem Uni Eropa (UE) yang mengikat yang berlaku bagi negara-

negara anggotanya. Penelitian ini juga memperlihatkan bahwa perkembangan 

aktivitas perdagangan narkoba global di Belanda selama periode tersebut 

mencakup aspek pelebaran rute pengiriman, motif kriminal, dan area produksi, 

serta jumlah penyitaan dan harga rerata narkoba yang cenderung mengalami 

peningkatan.  

Kata kunci: Kebijakan luar negeri Belanda, Kejahatan lintas-negara, Perdagangan 

narkoba global. 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

THE DUTCH FOREIGN POLICY 

ON GLOBAL DRUGS TRAFFICKING IN THE NETHERLANDS, 

2009-2012 

 

 

By 

 

 

Britaniman Ayu Sang Satriawati Amandita 

This research analyzes the Dutch foreign policy in combating global drugs 

trafficking flow in The Netherlands from 2009 to 2012. By using the concepts of 

foreign policy and Transnational Organized Crime (TOC) as the analytical 

framework, this research is a qualitative-type through case study. The data used in 

this study are public documents from annual reports of the European Monitoring 

Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) and Europol. The author 

argues that among the three levels of analysis utilized in this research, the 

systemic level supported much than the other two levels. This can be seen from 

the condition of drugs trafficking in European Region and the strict European 

Union‟s system to its member states. This research also shows that there were 

some developments of drugs trafficking activities in some aspects, including the 

expansion of trafficking routes, criminal motives, production areas, the drugs 

seizure and average price of drugs tend to increase.  

Keywords: Dutch foreign policy, Transnational crime, Global drugs trafficking. 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

KEBIJAKAN LUAR NEGERI BELANDA 

TERHADAP PERDAGANGAN NARKOBA GLOBAL DI BELANDA, 

 2009-2012 

 

 

 

Oleh  

 

 

BRITANIMAN AYU SANG SATRIAWATI AMANDITA 

 

 

Skripsi 

 

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar 

SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL 

 

Pada 

 

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

 

 

 

 
 

  

 

 

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG 

2019 





 





 
 

 

 

 

 

 

RIWAYAT HIDUP 

 

Britaniman Ayu Sang Satriawati Amandita, lahir di Bandar 

Lampung, tanggal 11 Desember 1995, merupakan anak pertama 

dari tiga bersaudara dari Bapak Iman Untung Slamet dan Ibu Sri 

Rosnilawati. Penulis memulai jenjang pendidikannya dari 

Taman Kanak-kanak Kartika II-26 Bandar Lampung hingga tahun 2001. 

Kemudian, penulis melanjutkan ke Sekolah Dasar Kartika II-5 Bandar Lampung, 

dan lulus pada tahun 2007, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bandar 

Lampung hingga tahun 2010, dan Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Bandar 

Lampung dan lulus pada tahun 2013. 

Pada tahun 2013, penulis diterima di Jurusan Hubungan Internasional (HI) 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung (Unila) 

melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). 

Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah menjabat sebagai Sekretaris 

Departemen II (Seni, Budaya, dan Sastra) Himpunan Mahasiswa Jurusan HI Unila 

(HMJ HI Unila), serta aktif sebagai anggota dan pengurus Unit Kegiatan 

Mahasiswa (UKM) Komunitas Integritas Unila sebagai Ketua Biro Hubungan 

Luar dan Sekretaris Umum. Selain itu, penulis juga pernah berpartisipasi 

mewakili HMJ HI Unila dalam Pertemuan Sela Nasional Mahasiswa Hubungan 

Internasional se-Indonesia XXVII (PSNMHII ke-27) di Universitas Brawijaya, 

Malang. 



 
 

 

 

 

 

 

MOTTO 

 

“Tenangkan hati… 

Jangan berhenti… 

Yang ditunggu, yang diharap, 

Biarkanlah semesta bekerja untukmu.” 

(Kunto Aji – Rehat) 

  



 
 

 

 

 

 

 

PERSEMBAHAN 

 

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, 

penulis persembahkan karya ini untuk : 

 

Ayah dan Ibu, 

Bapak Iman Untung Slamet dan Ibu Sri Rosnilawati 

 

Adik-adik, 

Britaniman Bagus Sang Pandu Pranata, dan 

Britaniman Anggun Sang Kirani Pertiwi 

 

Sahabat dan teman-teman, 

 

serta 

Almamater Universitas Lampung. 

  



 
 

 

 

 

 

 

SANWACANA 

 

Alhamdulillahhirobbilalamin segala puji dan syukur penulis ucapkan 

kepada Allah SWT karena atas segala nikmat, rahmat, dan izin-Nya skripsi ini 

dapat diselesaikan. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat berarti di masa 

mendatang. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada 

berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi, 

baik berupa dukungan, do‟a, waktu, dan jasa lainnya. Dengan segala rasa hormat, 

penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada : 

1. Kedua orang tua, Bapak Iman Untung Slamet dan Ibu Sri Rosnilawati, 

terima kasih untuk tidak pernah berhenti memberi do‟a, dukungan, 

perhatian dalam setiap langkah yang penulis ambil dalam mencapai cita-

cita dan tujuan hidup penulis. 

2. Bapak Dr. Syarief Makhya, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik Universitas Lampung. 

3. Ibu Dr. Ari Darmastuti, M.A., selaku Ketua Jurusan Hubungan 

Internasional Universitas Lampung. 

4. Bapak Drs. Aman Toto Dwijono, M.H., selaku dosen pembimbing utama 

skripsi sekaligus mantan Ketua Jurusan Hubungan Internasional 

Universitas Lampung. Terima kasih banyak atas ketersediannya untuk 

meluangkan waktu, serta memberi bimbingan, ide, saran, masukan, dan 

pengertian kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini. 

5. Mas Iwan Sulistyo, S.Sos., M.A., selaku dosen pembimbing kedua. Terima 

kasih banyak atas ketersediannya meluangkan waktu, dan memberi banyak 

bimbingan, ide, dukungan, saran, dan kritik bagi skripsi ini. Terima kasih 

telah membantu mengembangkan kemampuan berpikir kritis penulis. 

Terima kasih atas kesabaran dan pengertiannya dalam memberi bimbingan 

kepada penulis selama proses penyelesaian skripsi.  



 
 

6. Bapak Drs. Agus Hadiawan, M.Si., selaku dosen pembimbing akademik. 

Terima kasih atas waktu, saran, dan dukungan yang telah diberikan kepada 

penulis. 

7. Bapak Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si., selaku dosen pembahas skripsi. 

Terima kasih atas semua pelajaran, ide, serta masukan yang diberikan. 

8. Seluruh jajaran dosen dan staff Jurusan Hubungan Internasional 

Universitas Lampung. 

9. Seluruh jajaran dosen dan staff Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Lampung. 

10. Seluruh teman-teman Jurusan Hubungan Internasional Universitas 

Lampung, khususnya angkatan pertama (tahun 2013), kedua (tahun 2014), 

dan ketiga (tahun 2015). 

11.  Seluruh teman-teman, senior, dan junior UKM Komunitas Integritas 

Universitas Lampung. 

12. Seluruh teman dan sahabat penulis yang telah memberi dukungan,, do‟a, 

dan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsungm yang tidak 

dapat disebutkan satu persatu. 

13. Serta terima kasih kepada semua relasi atas dukungan, do‟a, bantuan, ide, 

dan lain sebagainya yang telah diberikan baik secara langsung maupun 

tidak langsung. 

 

Bandar Lampung, Maret 2019 

 

 

 

Britaniman Ayu Sang Satriawati Amandita 

 



 

 

 

 

 

 

DAFTAR ISI 

 

 

 

Halaman 

 

DAFTAR ISI  .........................................................................................  i 

DAFTAR TABEL .................................................................................  iii 

DAFTAR GAMBAR  ............................................................................  iv 

DAFTAR SINGKATAN  ......................................................................  v 

I. PENDAHULUAN  .........................................................................  1 

1.1. Latar Belakang Masalah  ..........................................................  1 

1.2. Rumusan Masalah  ...................................................................  12 

1.3. Tujuan Penelitian  ....................................................................  13 

1.4. Kegunaan Penelitian ................................................................  13 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA  ................................................................  15 

2.1. Penelitian Terdahulu ................................................................  15 

2.2. Kerangka Analitis.....................................................................  22 

2.2.1. Kebijakan Luar Negeri .................................................  22 

2.2.2. Transnational Organised Crime (TOC) ......................  25 

2.2.2.1. Perdagangan Narkoba .....................................  30 

2.3. Kerangka Pemikiran..................................................................  32 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN  ..................................................  34 

3.1. Tipe Penelitian  ........................................................................  34 

3.2. Fokus Penelitian dan Tingkat Analisis .....................................  35 

3.3. Jenis dan Sumber Data  ............................................................  37 

3.4. Teknik Pengumpulan Data  ......................................................  37 

3.5. Teknik Analisis Data  ...............................................................  38 

 

IV. GAMBARAN UMUM ...................................................................  40 

 

4.1. Kebijakan Luar Negeri Belanda  ..............................................  42 

4.1.1. Institusi Internal ...........................................................  45 



 
 

ii 
 

4.1.2. Institusi Eksternal .........................................................  48 

4.2. Jenis-jenis Narkoba ..................................................................  55 

 

V. HASIL DAN PEMBAHASAN ......................................................  59 
 

5.1. Dinamika Arus Perdagangan Narkoba Global di Belanda, 

2009-2012 ................................................................................  59 

5.1.1. Kokain ..........................................................................  63 

5.1.2. Heroin ...........................................................................  66 

5.1.3. Ganja ............................................................................  69 

5.1.4. Ekstasi ..........................................................................  73 

5.2. Kebijakan Luar Negeri Belanda terhadap Perdagangan 

Narkoba Global di Belanda, 2009-2012 ..................................  77 

 

VI. SIMPULAN DAN SARAN ...........................................................  97 

 

6.1. Simpulan ..................................................................................  97 

6.2. Saran .........................................................................................  100 

 

 

DAFTAR PUSTAKA  ...........................................................................  101 

LAMPIRAN ...........................................................................................  106 

Lampiran 1 

Surel dari Hernan Eipstein dengan subjek “Response to question” ........  106 

  



 
 

iii 
 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR TABEL 

 

 

 

Tabel Halaman 

 

1.1. Penyitaan Narkoba di Belanda tahun 2007-2015 .........................  10 

2.1. Ringkasan Penelitian Terdahulu ...................................................  21 

2.2. Faktor Globalisasi yang Memberi Peluang bagi Pergerakan TOC 29 

4.1.  Institusi yang Terkait dalam Pembuatan dan Implementasi 

Kebijakan Luar Negeri Belanda tentang Perdagangan Narkoba 

Global ...........................................................................................  54 

5.1.  Ringkasan Aktivitas Perdagangan Narkoba Global di Belanda, 

2009-2012  ....................................................................................  62 

5.2.  Data Penyitaan Narkoba Jenis Kokain, 2009-2012 ......................  65 

5.3.  Harga Rerata Narkoba Jenis Kokain, 2009-2012 .........................  65 

5.4.  Data Penyitaan Narkoba Jenis Heroin, 2009-2012 .......................  68 

5.5.  Harga Rerata Narkoba Jenis Heroin, 2009-2012 ..........................  69 

5.6.  Data Penyitaan Narkoba Jenis Ganja, 2009-2012 ........................  72 

5.7.  Harga Rerata Narkoba Jenis Ganja, 2009-2012 ...........................  73 

5.8.  Data Penyitaan Narkoba Jenis Ekstasi, 2009-2012 ......................  76 

5.9.  Harga Rerata Narkoba Jenis Ekstasi, 2009-2012 .........................  77 

5.10.  Ringkasan Aspek dari Ketiga Level Analisis yang Menunjang 

EU Drugs Action Plan (2009-2012) .............................................  96 

 

 



 
 

iv 
 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

 

Gambar Halaman 

 

1.1. Nilai Tambah Berdasarkan Jenis Aktivitas Ilegal di Belanda, 2001  7 

1.2. Aktivitas Ilegal dalam Perekonomian Belanda tahun 2001 .............  8 

2.1. Bagan Kerangka Pikir ......................................................................  33 

3.1. Tingkat Analisis ...............................................................................  36 

5.1. Data Penyitaan Laboratorium Amfetamin Berdasarkan Negara 

Asal, 2002-2010...............................................................................  75 

 

 

  



 
 

v 
 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR SINGKATAN 

  

 

 

ACCORD : ASEAN-China Cooperative Operations in Response to 

Dangerous Drugs 

ARQ : Annual Report Questionnaire 

ASEAN : the Association of Southeast Asian Nations 

ATS : Amphetamine-type Stimulants 

BPVS : Beveiliging Publieke Veiligheid Schiphol 

CBS : Central Bureau Statistics 

CDA : Christian Democratic Appeal 

CEPOL : the European Police College 

CG : Coast Guard 

CSD : Centre of Study of Democracy 

CV : Curriculum Vitae 

EMCDDA : European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction 

Europol : the European Police 

EU SOCTA : the Eropean Union Serious and Organised Crime Threat 

Assessment 

EWS : Early Warning System 

FinEC : Financial Economic Crime Programme 

HAM : Hak Asasi Manusia 

HI : Hubungan Internasional 

JCO : Joint Customs Operations 

JIT : Joint Investigations Teams 

LO : Liaison Officer 

MDMA : Methylenedioxymethamphetamine 

MMDMG : 3,4-MDP-2-P methyl glycidate 

OCM : Organized Crime Monitor 

PBB : Perserikatan Bangsa-bangsa 

RNM : Royal Netherlands Marechausse 

SAR : Search and Rescue 

SGPS : Samewerking Grenstoezicht Passagiers Schiphol 

SPP : Sea Port Police 

TOC : Transnational Organized Crime 



 
 

vi 
 

UE : Uni Eropa 

UNCND : the United Nations Commission on Narcotic Drugs 

UNCTOC : the United Nations Convention against Transnational 

Organised Crime 

UNODC : the United Nations Office on Drugs and Crime 

VTS : Vessel Traffic Services 

WCO : World Customs Organizations 

WODC : Wetenschappelijk Onderzoek-en Documentatiecentrum 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 
 
 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Fenomena dalam hubungan internasional tidak terlepas dari pengaruh 

globalisasi. Lianna, seorang penerjemah dan spesialis komunikasi lintas budaya 

dari Armenia,  berpendapat, ilmu Hubungan Internasional (HI) memanfaatkan 

globalisasi sebagian besar dalam memahami budaya, yakni terkait bagaimana 

negara-bangsa, masyarakat, dan organisasi yang berbeda berinteraksi.
1
 Dalam 

mempermudah interaksi antaraktor, globalisasi telah meningkatkan teknologi 

dunia, komunikasi yang cepat dan efektif serta konsumsi produk-produk populer. 

Selain mempermudah interaksi, globalisasi juga mempererat hubungan antara 

ilmu HI pada beberapa tingkat, yaitu sosial, politik, ekonomi, dan lain-lain. 

Sebagian besar ahli mengemukakan bahwa kemudahan teknologi dan komunikasi 

yang ditimbulkan oleh perkembangan globalisasi yang semakin intens mampu 

meleburkan batas-batas negara. Artinya, aktor non negara dari suatu negara dapat 

berinteraksi dengan aktor non negara lainnya dari negara yang berbeda. 

Kemudahan-kemudahan yang ditimbulkan oleh globalisasi tersebut tidak 

hanya dimanfaatkan secara positif oleh para aktor HI tersebut, tetapi juga 

                                                           
1
 Lianna A, 2011, Globalitation and International Relations. Diunduhh dari 

(http://www.culturaldiplomacy.org/academy/content/pdf/participant-papers/2011-12-

cdac/Globalization-and-International-Relations-Lianna-Amirkhanyan.pdf). 

http://www.culturaldiplomacy.org/academy/content/pdf/participant-papers/2011-12-cdac/Globalization-and-International-Relations-Lianna-Amirkhanyan.pdf
http://www.culturaldiplomacy.org/academy/content/pdf/participant-papers/2011-12-cdac/Globalization-and-International-Relations-Lianna-Amirkhanyan.pdf


2 
 

 
 

dimanfaatkan secara negatif terutama dalam teknologi komunikasi dan 

transportasi. Pasca-Perang Dingin, isu keamanan dalam fenomena HI mengalami 

perluasan. Konflik antarnegara maupun konflik bersenjata seperti yang terlihat 

dalam perang tidak lagi mendominasi; dan isu keamanan mulai meluas ke sektor-

sektor ekonomi dan sosial. Aktor yang dapat memberi ancaman dan mendapatkan 

prioritas utama dalam perlindungan bukan hanya negara, melainkan juga aktor-

aktor non-negara (individu dan kelompok).  

Setelah berakhirnya perang yang berkepanjangan (terutama Perang Dunia 

I dan II), muncul banyak masalah yang menimpa aktor-aktor non negara, 

khususnya individu, seperti kemiskinan, terorisme, krisis air dan pangan, 

munculnya banyak penyakit baru, maraknya tindak kekerasan antarindividu, serta 

perdagangan ilegal. Hal ini mengakibatkan paham realisme dinilai tidak lagi 

cukup relevan dalam menjelaskan dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan 

keamanan. Fenomena keamanan itu kemudian disebut sebagai keamanan non-

tradisional.
2
 

Seperti yang telah disebutkan dalam paragraf sebelumnya bahwa dalam 

studi keamanan non tradisional, tidak hanya bentuk ancaman yang mengalami 

perluasan, tetapi juga aktor-aktor yang terlibat di dalamnya. Saat ini, tindak 

kriminal yang terjadi dijalankan secara lebih terorganisir oleh kelompok-

kelompok kriminal yang melibatkan lebih dari satu negara dan dapat mengganggu 

stabilitas suatu negara maupun kawasan. Bentuk kejahatan tersebut disebut 

sebagai kejahatan transnasional terorganisir (transnational organized crime, TOC) 

                                                           
2
 Booth, K. & Wheeler, N.J. 2008. „Uncertainty‟ dalam Williams, P.D. Security Studies: 

An Introduction. New York: Routledge. Halaman 147. 
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yang dijalankan oleh kelompok-kelompok kriminal yang saling bekerja sama 

guna mendapat keuntungan dari bisnis ilegal yang mereka jalankan.  

Kelompok-kelompok kriminal ini pada umumnya melakukan tindak 

kriminal lintas-negara untuk memperoleh keuntungan dari bisnis ilegal seperti 

perdagangan narkoba, perdagangan manusia, dan perdagangan barang otomotif 

curian dan senjata, serta perdagangan aset-aset budaya. Di kawasan Eropa sendiri, 

kelompok-kelompok kriminal ini sebagian besar bergerak dalam perdagangan 

senjata, perdagangan narkoba, perdagangan manusia, dan pemalsuan. Hingga 

tahun 2013, diperkirakan terdapat sekitar 3.600 kelompok kriminal yang aktif di 

Uni Eropa. Mereka terus meningkatkan manajemen bisnis serta operasinya yang 

berbasis jaringan.
3
  

Bąkowski, penulis dan juga analis penelitian dari layanan penelitian 

Parlemen Eropa, mencatat, keuntungan yang didapat dari perdagangan manusia 

untuk eksploitasi seksual adalah setidaknya US$3 miliar per tahun dan 

menimbulkan 70.000 korban baru setiap tahun; sekitar sepertiga dari jumlah 

kelompok kriminal di kawasan Eropa terlibat dalam produksi dan distribusi 

narkoba ilegal di Eropa, khususnya di Belanda dan Eropa bagian Timur; 

komoditas palsu yang disita di perbatasan Eropa pada tahun 2011 saja bernilai 

lebih dari €1,2 miliar.
4
 Maka dari itu, hingga di titik ini, dapat disimpulkan bahwa 

isu TOC di kawasan Eropa merupakan isu keamanan yang cukup tinggi. 

Masalah kelompok-kelompok kriminal terorganisir ini sudah mulai 

ditangani pada instrumen tingkat Uni Eropa dalam serangkaian inisiatif sejak awal 

tahun 1990-an. Namun, seiring globalisasi, kelompok-kelompok kriminal ini terus 

                                                           
3
 European Police Office. 2011. EU Organised Crime Threat Assessment (OCTA 2011). 

Europol, Den Haag. 
4
 Ibid. 
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berkembang dengan memanfaatkan perbatasan „terbuka‟ dan perdagangan bebas, 

sehingga diperlukan penegakan hukum yang lebih mengikat. Sebagai upaya 

melawan permasalahan TOC, Uni Eropa telah secara aktif menyusun instrumen 

anti-TOC, seperti hukum dan kebijakan yang juga terinspirasi dari UN Convention 

against Transnational Organised Crime (UNCTOC) tahun 2000.
5

 Jadi, 

penanganan isu TOC di kawasan Eropa mendapat perhatian yang cukup besar dari 

Uni Eropa sendiri. 

Picarelli, ilmuwan sosial dari Kantor Program Peradilan Washington, 

menyebutkan, perdagangan narkoba merupakan salah satu isu keamanan non 

tradisional yang paling sering disebut sebagai sektor terbesar dalam ekonomi 

politik ilegal.
6
 Isu ini semakin penting mengingat bentuk dan jenis narkoba yang 

selalu mengalami pembaruan dan semakin mudah didapat, dan jenis narkoba yang 

paling umum diperdagangkan ialah heroin, kokain, ganja (cannabis), ekstasi, dan 

sabu-sabu (methampetamine).
7
 Negara-negara kawasan Asia, seperti Afghanistan, 

dan negara-negara „Golden Triangle‟, yaitu Myanmar, Laos, dan Thailand, 

merupakan produsen terbesar narkoba jenis heroin; sedangkan negara-negara di 

kawasan Amerika Latin, seperti Kolombia, Venezuela, Peru, dan Bolivia, 

merupakan produsen terbesar narkoba jenis kokain.
8
 

Secara global, the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) 

memperkirakan bahwa pada tahun 2009, sekitar 149 hingga 272 juta orang (atau 

3,3 persen hingga 6,1 persen dari jumlah populasi yang berusia 15-64 tahun) 

pernah mengonsumsi narkoba, setidaknya satu kali. Dari beragam jenis narkoba 

                                                           
5
 Ibid. 

6
 Picarelli J.T. 2008. „Transnational Organized Crime‟ dalam Williams, P.D Security 

Studies: An Introduction. Routledge, New York. Halaman 457. 
7
 Ibid. 

8
 Ibid. 
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tersebut, ganja merupakan yang paling banyak mengalami pembaruan; setidaknya 

125-203 juta orang atau 2,8 persen hingga 2,5 persen dari jumlah populasi secara 

global pernah mengonsumsi ganja.
9

 Tidak hanya dari sisi jenis yang terus 

mengalami pembaruan, penyebaran narkoba pun makin mengalami 

perkembangan, sehingga para penggunanya semakin mudah untuk mendapatkan 

narkoba. Terlebih, perdagangan narkoba tidak hanya terjadi di ranah dalam negeri, 

tetapi juga lintas-negara dan regional. 

Hampir seluruh negara di dunia menolak keras adanya aktivitas jual-beli 

narkoba di antara masyarakatnya dan juga menolak masuknya narkoba dari negara 

lain. Respon penolakan tersebut ditunjukkan melalui kebijakan nasional yang 

dikeluarkan oleh suatu negara lewat forum ataupun deklarasi bersama, baik dalam 

ranah kawasan maupun universal, seperti the Convention against Illicit Traffic in 

Narcotic Drugs and Psychotropic Subtances yang dikeluarkan oleh Perserikatan 

Bangsa-bangsa (PBB) serta forum yang dibentuk oleh the Association of 

Southeast Asian Nations (ASEAN) bernama ASEAN-China Cooperative 

Operations in Response to Dangerous Drugs (ACCORD). Namun, adanya 

konvensi dan forum tersebut tidaklah cukup guna mengurangi arus perdagangan 

narkoba dalam tingkat regional maupun global. UNODC menyebutkan, di 

wilayah Asia sendiri, Afghanistan dan Myanmar merupakan dua negara yang 

melakukan produksi narkoba terbesar selama kurun waktu 2009 hingga 2011, 

tidak hanya dalam ranah regional, tapi juga universal.
10

 

                                                           
9
 UNODC. 2011. UNODC Global Vision on Prevention, Treatment And Care of Drug 

Abuse And HIV/AIDS. Diakses dari http://www.unodc.org/islamicrepublicofiran/enunodc-global-

vision.html 
10

 UNODC. Drug Trafficking: Introduction. Diakses dari 

http://www.unodc.org/unodc/en/drug-trafficking/index.html 

http://www.unodc.org/islamicrepublicofiran/enunodc-global-vision.html
http://www.unodc.org/islamicrepublicofiran/enunodc-global-vision.html
http://www.unodc.org/unodc/en/drug-trafficking/index.html
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Kawasan Eropa menjadi salah satu tujuan distribusi utama produk-produk 

narkoba. Menurut laporan the Serious and Organised Crime Threat Assessment 

(SOCTA) tahun 2011, heroin yang masuk ke kawasan Eropa berasal dari 

Afghanistan dan dikirim melalui Turki, rute Balkan, dan rute Laut Hitam.
11

 

Pengirimannya dilakukan melalui pelabuhan dan bandara di Iran dan Pakistan. 

Sementara, Eropa Tenggara, melalui Portugal dan Spanyol, menjadi pintu masuk 

utama bagi kokain ke kawasan Eropa. Kelompok Maroko, Kelompok Kolombia, 

dan Kelompok Meksiko berperan penting dalam pendistribusian kokain dari 

Afrika Barat, Kolombia, dan Meksiko.
12

  

Sedangkan ganja dan obat-obatan sintetis, seperti sabu-sabu dan ekstasi, 

lebih cenderung diproduksi di dalam kawasan Eropa daripada didistribusi dari luar 

kawasan. Obat-obatan sintetis sebagian besar diproduksi di Belanda, Belgia, dan 

Lithuania, serta menyebar ke Jerman dan Italia; sedangkan Republik Ceko, dan 

Republik Slovakia menjadi tempat produksi sabu-sabu, dan „kelompok Rusia‟ 

berperan penting dalam prosesnya. „Kelompok Vietnam‟ juga berperan dalam 

proses produksi di Inggris, Irlandia, Republik Ceko, Republik Slovakia, dan 

Polandia.
13

 

Adapun Belanda dianggap sebagai negara yang penting bagi kelompok-

kelompok kriminal karena merupakan salah satu negara dengan arus perdagangan 

terbesar di kawasan Eropa, bahkan dunia, sekaligus merupakan pintu dagang dari 

luar ke dalam kawasan Eropa. Dalam arus bisnis ilegal internasional, Belanda 

dianggap sebagai negara destinasi, transit, dan dalam kasus narkoba, sebagai 

                                                           
11

 Ibid. 
12

 Ibid. 
13

 Ibid. 
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negara produksi.
14

 Sebuah pilot project yang diluncurkan oleh Central Bureau 

Statistics (CBS) pada tahun 2001 pernah memperkirakan tingkat aktivitas ilegal 

(penjualan narkoba, prostitusi, perjudian, penjualan barang-barang curian, dan 

lain-lain) serta pengaruhnya terhadap perekonomian Belanda menunjukkan bahwa 

nilai tambah dari berbagai aktivitas tersebut diperkirakan mencapai €3,3 miliar, 

kurang dari 1 persen PDB Belanda, dan hampir 60 persen dari nilai tersebut 

menyangkut penjualan narkoba, sehingga menjadikan penjualan narkoba sebagai 

aktivitas ilegal utama.
15

 Nilai tambah dari berbagai aktivitas ilegal tersebut 

digambarkan dalam Gambar 1.1 di bawah. 

 

 

 

Sumber: Centraal Bureau voor de Statistiek. 2004. The illegal economy in the Netherlands. 

Diakses dari (https://www.cbs.nl/en-gb/news/2004/39/the-illegal-economy-in-the-netherlands) 

Gambar 1.1. Nilai Tambah Berdasarkan Jenis Aktivitas Ilegal di 

Belanda tahun 2001 

 

                                                           
14

 Kleemans, E.R. 2007. Organized Crime, Transit Crime, and Racketeering. The 

University of Chicago, United States. 
15

 Centraal Bureau voor de Statistiek. 2004. The illegal economy in the Netherlands. 

Diakses dari (https://www.cbs.nl/en-gb/news/2004/39/the-illegal-economy-in-the-netherlands) 

https://www.cbs.nl/en-gb/news/2004/39/the-illegal-economy-in-the-netherlands
https://www.cbs.nl/en-gb/news/2004/39/the-illegal-economy-in-the-netherlands
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Pada tahun 2001, masih menurut CBS, aktivitas ilegal di pasar domestik 

diperkirakan sekitar €2,5 miliar. Aktivitas terkait narkoba mencapai hampir €1,1 

miliar. Pasar domestik untuk heroin dan kokain diperkirakan mencapai €430 juta. 

Lalu-lintas perdagangan ganja berharga mencapai €600 juta, sekitar tiga perempat 

dari angka ini diproduksi di Belanda.  

Belanda memiliki reputasi buruk sebagai negara penting untuk produksi 

dan distribusi ekstasi. Pasar domestik untuk ekstasi diperkirakan bernilai €40 juta. 

Nilai ekspor ekstasi diperkirakan mencapai €320 juta pada tahun 2001. Alhasil, 

isu perdagangan narkoba global, terutama yang menyangkut ganja, heroin, dan 

kokain, menjadi isu HI yang cukup penting dan krusial di Belanda. Angka-angka 

dari aktivitas ilegal tersebut digambarkan dalam Gambar 1.2 di bawah ini. 

 

 

Sumber: Centraal Bureau voor de Statistiek. 2004. The illegal economy in the Netherlands. 

Diakses dari (https://www.cbs.nl/en-gb/news/2004/39/the-illegal-economy-in-the-netherlands) 

 

Gambar 1.2. Aktivitas Ilegal dalam Perekonomian Belanda tahun 

2001 

https://www.cbs.nl/en-gb/news/2004/39/the-illegal-economy-in-the-netherlands
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The UNODC Statistics Online mengeluarkan data mengenai penyitaan 

narkoba di berbagai negara di dunia, termasuk Belanda. Tabel 1.1 di bawah 

menunjukkan rangkuman jumlah penyitaan empat jenis narkoba (kokain, heroin, 

ekstasi, dan ganja) di Belanda dari tahun 2007 hingga 2015.
16

 Data yang disajikan 

berikut sebagian besar berasal dari Annual Report Questionnaire (ARQ), dan 

sebagian kecil dari World Customs Organizations (WCO) dan the European 

Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA). Hernan Epstein, 

statistika cabang Penelitian dan Analisis Tren UNODC menyatakan, ARQ 

merupakan kuisioner yang diserahkan oleh otoritas dari negara anggota PBB yang 

relevan, seperti Polisi Federal, Kepolisian tingkat Negara, Bea Cukai, dan lain-

lain, sejauh mana hal ini terjadi bervariasi tiap negara, bahkan lintas tahun dan 

sullit untuk diukur.
17

 Berdasarkan tabel tersebut, terjadi peningkatan yang cukup 

signifikan dari tahun 2007 sampai dengan 2008, yaitu dari 27.737 kg menjadi 

74.446 kg; dan terjadi penurunan yang sangat drastis di tahun berikutnya, yaitu 

menjadi 15.608,4 kg. Namun, meskipun tidak secara signifikan, justru terjadi 

peningkatan terus-menerus dari tahun 2009 hingga 2012.  

 

  

                                                           
16

 UNODC. UNODC Statistics Online. Diakses dari https://data.unodc.org/ 
17

 data diperoleh melalui surel dengan subyek “Response to question” dari Hernán 

Epstein, Statistika Unit Penyebarluasan dan Pengembangan Data, Cabang Penelitian dan Analisis 

Tren UNODC, yang berisi “…A first response would be that it is very difficult to assess the 

coverage of the data. We collect most of the data through the Annual Report Questionnaire (ARQ), 

which is a questionnaire submitted by authorities from Member States 

(see https://www.unodc.org/arq/). While Member States are requested to coordinate data 

collection with all relevant authorities (e.g., for seizures it would be Federal Police, State level 

Police, Customs, Armed Forces, etc), often some of the relevant actors are left out, so this is 

something to consider. The extent to which this happens varies across countries, even across years 

within a specific country, and is very difficult to measure…” 

https://data.unodc.org/
https://www.unodc.org/arq/
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Tabel 1.1. Penyitaan Narkoba di Belanda tahun 2007-2015 

Tahun Kokain Heroin Ekstasi Ganja Total 

2007 10.478 kg 519 kg 1.319 kg 15.421 kg 27.737 kg 

2008 6.757 kg 803 kg 84 kg 66.802 kg 74.446 kg 

2009 4.934 kg 596 kg 3,4 kg 10.075 kg 15.608,4 kg 

2010 10.020 kg 548 kg 125 kg 5.958 kg 16.651 kg 

2011 10.089 kg 397 kg 265 kg 6.087 kg 16.838 kg 

2012 10.000 kg 705 kg 60 kg 14.800 kg 25.565 kg 

2013 12.353 kg 301,58 kg 13,48 kg 3.206 kg 15.874,06 kg 

2014 8.759 kg 1.992 kg 361,3 kg 10 kg 11.122,3 kg 

2015 12.010 kg 230 kg 398 kg 14.416 kg 27.054 kg 
 

Sumber: data diolah oleh penulis dari the UNODC Statistics Online yang diakses dari 

http://data.unodc.org 

 

Kebijakan tiap negara terkait penggunaan narkoba tampak berbeda. 

Beberapa negara menerapkan hukuman yang tergolong ringan seperti memberi 

denda terhadap pengguna narkoba, dan yang lainnya memberikan hukuman yang 

berat seperti hukuman penjara bahkan hukuman mati. Belanda merupakan salah 

satu negara yang terkenal dengan kebijakan domestiknya terhadap penggunaan 

narkoba sejak tahun 1976 yang disebut Opium Act, yang kemudian direvisi pada 

tahun 1986. Dalam kebijakan tersebut, Pemerintah Belanda membagi jenis 

narkoba ke dalam jenis soft drugs (ganja) dan hard drugs (kokain, heroin, 

ekstasi); dan yang mendapat toleransi hanya penggunaan narkoba jenis soft drugs 

karena dianggap masih sedikit berisiko terhadap kesehatan dan tingkat adiktif 

yang ditimbulkan tidak sebesar narkoba jenis hard drugs.
18

  

Kebijakan tersebut pun mengalami pembaruan dimana pemerintah 

mengizinkan kedai-kedai kopi yang terletak di kota-kota besar di Belanda, seperti 

                                                           
18

 European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA). 2012. The 

Netherlands Drug Situation 2012. Wetenschappelijk Onderzoek-en Documentatiecentrum 

(WODC), The Netherlands. 

http://data.unodc.org/
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Amsterdam, untuk memproduksi dan menjual soft drugs dalam jumlah yang 

ditentukan. Alasan perizinan tersebut adalah agar masyarakat Belanda tidak 

mengonsumsi narkoba jenis hard drug dan tidak pula melakukan transaksi ilegal 

dengan bandar narkoba.
19

 Kebijakan tersebut memiliki kekurangan yaitu 

memunculkan drug tourist; wisatawan lokal maupun asing yang sengaja 

mengunjungi kota atau negara dengan tujuan untuk mencari dan menikmati 

narkoba seperti ganja dan marijuana.
20

 

Dikutip dari situs resmi pemerintahan Belanda,
21

 dalam upaya 

menanggulangi permasalahan narkoba, pemerintah Belanda melakukan kolaborasi 

dengan negara-negara lain dan institusi internasional seperti Uni Eropa, dan 

bekerjasama dengan bantuan hukum internasional. Upaya kerjasama lainnya 

meliputi pertukaran informasi ketika narkoba jenis baru muncul di pasaran; 

meningkatkan harmonisasi tentang hukuman untuk pelaku perdagangan narkoba 

di berbagai negara, dan; membandingkan data obat-obatan yang ada di berbagai 

negara anggota Uni Eropa melalui EMCDDA. Berdasarkan penyataan tersebut, 

dapat disimpulkan bahwa fokus utama kebijakan luar negeri Belanda terkait 

narkoba adalah pencegahan dibanding pemberantasan, sehingga angka penyitaan 

narkoba di Belanda, sebagaimana yang tergambar dalam Tabel 1.1, terus 

meningkat selama tahun 2009 hingga 2012. Selain itu, dengan kondisi Belanda 

yang dianggap penting bagi kelompok-kelompok kriminal global sebagai negara 

transit, destinasi, terutama produksi dalam aktivitas perdagangan narkoba 

                                                           
19

 Ibid. 
20

 Ibid. 
21

 Government of the Netherlands. International effort to combat drug trafficking and 

other forms of crime. Dikutip dari https://www.government.nl/topics/drugs/international-effort-to-

combat-drug-trafficking-and-other-forms-of-crime 

https://www.government.nl/topics/drugs/international-effort-to-combat-drug-trafficking-and-other-forms-of-crime
https://www.government.nl/topics/drugs/international-effort-to-combat-drug-trafficking-and-other-forms-of-crime


12 
 

 
 

berpotensi menimbulkan kerugian baik bagi negara maupun masyarakat atau 

bahkan individu.  

Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bagaimana dinamika arus 

perdagangan narkoba global di Belanda selama tahun 2009 hingga 2012, apa 

kebijakan luar negeri yang diterapkan oleh Belanda terkait isu tersebut sehingga 

peningkatan jumlah penyitaan narkoba di periode tersebut tetap muncul. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Sebagian besar ahli mengemukakan bahwa kemudahan teknologi dan 

komunikasi yang ditimbulkan oleh perkembangan globalisasi yang semakin intens 

mampu meleburkan batas-batas negara. Namun, kemudahan-kemudahan tersebut 

tidak hanya dimanfaatkan secara positif oleh para aktor, baik negara maupun non 

negara, tetapi juga dimanfaatkan secara negatif. Akibatnya, bentuk ancaman yang 

didapat para aktor mengalami perluasan. Tidak hanya negara yang butuh untuk 

dilindungi, tetapi juga aktor non negara, sehingga muncul masalah keamanan non 

tradisional. 

Salah satu bentuk masalah keamanan non tradisional adalah TOC yang 

dijalankan oleh kelompok-kelompok kriminal lintas-negara. Satu di antara 

beragam tindak kriminal yang dijalankan ialah perdagangan narkoba yang 

dianggap sebagai bentuk bisnis yang menghasilkan paling banyak keuntungan. 

Negara-negara yang tercakup di dalam „golden triangle‟, yakni Afghanistan, 

Meksiko, dan Kolombia, merupakan pemasok utama narkoba, khususnya 

Afghanistan dan Kolombia merupakan pemasok narkoba di kawasan Eropa, 
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terutama Belanda, sehingga tingkat arus perdagangan narkoba di kawasan Eropa 

dianggap cukup tinggi. Belanda adalah salah satu negara di kawasan Eropa yang 

dijadikan sebagai tempat produksi dan distribusi narkoba bagi para pelaku TOC. 

Hal tersebut dapat dilihat juga berdasarkan jumlah penyitaan narkoba di Belanda 

yang terus meningkat sejak tahun 2009 hingga 2012, dan keadaan tersebut 

merugikan negara serta masyarakatnya. Maka dari itu, penting untuk mengetahui 

kebijakan luar negeri yang diterapkan oleh Belanda terkait permasalahan ini. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, skripsi ini menjawab satu 

pertanyaan, yaitu: Bagaimana kebijakan luar negeri Belanda dalam 

menanggulangi arus perdagangan narkoba global di Belanda tahun 2009 

hingga 2012? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Peneliti berupaya untuk melakukan dua hal, yakni: 

a. Mendeskripsikan dinamika arus perdagangan narkoba global di Belanda 

pada tahun 2009 hingga 2012; dan 

b. Menjelaskan kebijakan luar negeri Belanda dalam menanggulangi 

perdagangan narkoba global di Belanda periode 2009-2012. 

 

1.4. Kegunaan Penelitian 

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

bagi kajian HI mengenai kebijakan luar negeri sebuah negara dalam 

menanggulangi isu TOC serta guna menjadi referensi untuk peneliti selanjutnya, 

khususnya perdagangan narkoba.. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat 
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memberikan gambaran atas kondisi dan dinamika arus perdagangan narkoba 

global yang melintas dari dalam dan luar wilayah Belanda. Penelitian ini 

diharapkan juga dapat melengkapi penelitian-penelitian terdahulu tentang upaya 

pengamanan dan prevensi pemerintah sebuah negara terkait arus perdagangan 

narkoba internasional. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Pada bagian ini peneliti akan memaparkan sejumlah penelitian terdahulu 

yang memiliki tema serupa mengenai perdagangan narkoba di Belanda. Adapun 

penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya di antaranya ialah Organized 

Crime, Transit Crime, and Racketeering oleh Edward R. Kleemans, Organized 

Crime in the Netherland oleh Organized Crime Monitor (OCM), Situational 

Crime Prevention & Cross Border Crime oleh Edward R. Kleemans, Melvin R.J. 

Soudjin dan  Anton W. Weenink, Transnational Organized Crime in Europe & 

North America: Towards a Framework for Prevention  oleh Bouloukos A., Farrell 

G., dan Laycock G., dan EU Organised Crime Threat Assessment (OCTA) oleh 

European Police (Europol). 

Penelitian yang pertama dilakukan oleh Edward R. Kleemans berjudul 

Organized Crime, Transit Crime, and Racketeering.
22

 Bab 1 penelitian ini 

sebagian besar membahas konsep alternatif yang dikemukakan oleh penulis 

tentang fenomena kejahatan terorganisir yang sebenarnya terjadi di Belanda yang 

secara umum dapat diterima di lingkup kebijakan dan penelitian. Selain itu, dalam 

                                                           
22

 Ibid. 
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bab ini Kleemans juga menilai bukti-bukti tindak korupsi, kekerasan, dan 

intimidasi; fakta-fakta mengenai hubungan antara kejahatan terorganisir dengan 

ekonomi legal; hubungan sosial kelompok-kelompok kriminal yang membentuk 

pondasi dalam membangun kerja sama; dan keuntungan yang didapatkan oleh 

kelompok-kelompok kriminal transnasional tersebut. 

Dalam bab ini, Kleemans berpendapat bahwa sifat kejahatan terorganisir 

di Belanda lebih tepat digambarkan sebagai transit crime, karena bisnis utama 

kelompok-kelompok kriminal di Belanda lebih cenderung bermuara pada 

aktivitas-aktivitas penyelundupan. Dalam bab selanjutnya, Kleemans 

menguraikan pokok-pokok dari bab 1 dengan fokus pada aktivitas-aktivitas ilegal 

yang terjadi di Belanda. Di bab terakhir, Kleemans menjelaskan dinamika 

kebijakan tentang kejahatan terorganisir dalam dua dekade terakhir, juga 

perubahan strategi investigasi terhadap kelompok-kelompok kriminal di Belanda. 

Lebih spesifik, Kleemans membahas tentang strategi pencegahan menggunakan 

pendekatan administratif. 

Penelitian ini berfokus pada aspek hukum dan kriminologi menggunakan 

metode analisis data tentang TOC, mencakup wilayah Belanda selama dua dekade 

sebelum tahun 2007. Kelemahan dalam penelitian ini adalah meskipun Kleemans 

membahas dinamika TOC dan penegakan hukumnya di Belanda, tetapi Kleemans 

tidak membahas kebijakan luar negeri Belanda terhadap isu tersebut, khususnya 

terhadap isu perdagangan narkoba. Oleh karena itu, di dalam skripsi ini, dibahas 

dinamika perdagangan narkoba selama tahun 2009 hingga 2012 dan kebijakan 

luar negeri Belanda terhadap isu tersebut. 
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Penelitian kedua oleh Organized Crime Monitor (OCM) yang berjudul 

Organized Crime in the Netherland.
23

 OCM merupakan lembaga penelitian di 

bawah Kementerian Kehakiman Belanda yang bertujuan untuk memenuhi 

kebutuhan akan peningkatan pemahaman tentang kejahatan terorganisir melalui 

penelitian yang  sistemis dan berkala. Penelitian ini berupa laporan keempat yang 

dikeluarkan oleh OCM yang berfokus pada dinamika internal dari kelompok-

kelompok kriminal dan jaringan kriminal mereka, khususnya hubungan sosial 

antar kelompok-kelompok kriminal di Belanda, seperti mengelola keuntungan 

mereka, menyelesaikan konflik, pembagian divisi atau peran, dan uraian 

bagaimana tiap orang terlibat dalam bisnis kejahatan terorganisir pertama kalinya. 

Di bagian akhir dibahas mengenai penerapan kebijakan di Belanda terkait 

kelompok kriminal ini, di antaranya ialah pemerintah menerapkan Undang-

undang pencabutan hak milik bagi para pelaku kriminal dan beberapa 

kemungkinan hukum untuk menghapus keuntungan bisnis TOC, pemerintah juga 

memprioritaskan kebijakan penyelidikan keuangan kejahatan melalui program 

Financial Economic Crime Programme (FinEC). 

Penelitian ini berfokus aspek kriminologi dan hukum menggunakan 

metode investigasi, analisis data investigasi kepolisian terkait TOC, dan studi 

kasus, mencakup wilayah Belanda dari tahun 1996 hingga 2006. Kelemahannya, 

penelitian ini lebih menekankan pada aktivitas kelompok-kelompok kriminal 

dalam bisnis TOC, dan hanya membahas kebijakan nasional terkait TOC. Lebih 

spesifik, dalam skripsi ini, akan lebih membahas mengenai dinamika perdagangan 

                                                           
23

 OCM. 2012. Fourth Report of the Organized Crime Monitor. WODC, The Netherlands. 
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narkoba dan kebijakan luar negeri pemerintah terhadap isu tersebut selama tahun 

2009 hingga 2012. 

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Edward R. Kleemans, Melvin R.J. 

Soudjin dan  Anton W. Weenink yang berjudul Situational Crime Prevention & 

Cross Border Crime.
24

 Penelitian ini mengeksplorasi konsekuensi-konsekuensi 

yang ditimbulkan dari tindak kriminal lintas-batas bagi pencegahan tindak 

kriminal situasional di Belanda dari tiga sudut berbeda (ekspor, impor, dan transit) 

berkaitan dengan empat ranah berbeda dari kejahatan terorganisir, dan dari sisi 

perdagangan narkoba yaitu perdagangan ekstasi (produksi dan ekspor), dan 

perdagangan kokain (impor dan transit). Penelitian ini membahas mengenai 

struktur dasar TOC, pengenalan umum tentang jenis tindak kriminal tertentu. 

Dalam penelitian ini juga mendiskusikan tentang peluang bagi tindak pencegahan 

terhadap tindak kriminal situasional, batas-batasnya dan antisipasi dalam 

menghadapi kejahatan lintas-batas. 

Penelitian ini berfokus pada aspek kriminologi, keamanan internasional, 

dan hukum menggunakan metode observasi, analisis data kepolisian lokal tentang 

TOC, dan studi kasus, mencakup wilayah Belanda selama tahun 2000 hingga 

2008. Kelemahannya, dalam penelitian ini hanya membahas terkait perdagangan 

narkoba jenis ekstasi dan kokain. Oleh karena itu, dalam skripsi ini akan dibahas 

terkait perdagangan narkoba tidak hanya jenis ekstasi dan kokain saja, tapi juga 

jenis heroin dan ganja, mengingat keempat jenis narkoba tersebut merupakan 

                                                           
24

 Kleemans, E.R., Soudijn M.R.J., & Weenink A.W. 2010. Situational Crime Prevention 

and Cross-Border Crime. Willan Publishing, Portland. 
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bisnis keuntungan dengan keuntungan yang tinggi, dan jumlah penyitaannya yang 

cukup tinggi dibanding jenis narkoba lainnya. 

Penelitian keempat yang dilakukan oleh Bouloukos A., Farrell G., dan 

Laycock G., yang berjudul Transnational Organized Crime in Europe & North 

America: Towards a Framework for Prevention.
25

 Secara garis besar, penelitian 

ini menguraikan tentang faktor-faktor yang berkaitan dengan TOC (komponen 

dan bahayanya) dan perkembangannya, serta tanggapan legislatif internasional 

mengenai isu TOC, dan diikuti dengan kerangka kerja (framework) tentang upaya 

pencegahan TOC dan kejahatan „tradisional‟ yang lebih umum. Lebih spesifik, 

dalam penelitian ini menguraikan faktor-faktor globalisasi yang memberi peluang 

bagi TOC, dalam perkembangan teknologi, sosial-ekonomi, dan perubahan 

politik. Dalam penelitian ini juga, dibahas mengenai bagaimana PBB menanggapi 

isu TOC, yaitu dengan mengeluarkan the UN Convention Against TOC pada tahun 

2000 yang memiliki tujuan utama yaitu mendorong terciptanya kerja sama untuk 

mencegah dan memberantas TOC lebih efektif dengan menggunakan mekanisme 

hukum dan pendekatan-pendekatan untuk mencegah TOC. 

Penelitian ini berfokus pada aspek kriminologi dan hukum internasional, 

mencakup wilayah global, khususnya Eropa dan Amerika Utara. Penelitian ini 

membahas mengenai bagaimana PBB sebagai institusi internasional menanggapi 

isu TOC, tetapi dalam skripsi ini akan dibahas bagaimana Pemerintah Belanda 

meratifikasi kebijakan terkait TOC yang dikeluarkan PBB di negaranya selama 

tahun 2009 hingga 2012. 

                                                           
25

 Bouloukos, A., Farrell, G. & Laycock, G., 2003, dalam K. Aromaa, S. Leppa, S. 
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Penelitian kelima yang dilakukan oleh Europol yang berjudul EU 

Organised Crime Threat Assessment (OCTA).
26

 Penelitian yang dikeluarkan oleh 

Europol ini merupakan hasil analisis sistematis informasi penegakan hukum 

mengenai aktivitas kriminal dan kelompok yang mempengaruhi Uni Eropa pada 

tahun 2011. Bab perdagangan narkoba dalam penelitian ini membahas mengenai 

pergerakan kelompok kriminal terorganisir yang bergerak dalam perdagangan 

narkoba hingga tahun 2011, meliputi peningkatan distribusi narkoba dan 

penambahan rute-rute distribusi baru, penggunaan kontainer yang menonjol dalam 

transportasi pengiriman narkoba, perluasan Balkan Barat sebagai pusat transit dan 

logistik, kemunculan kelompok Afrika Barat, Albania, dan Lithuania, serta 

Outlaw Motorcycle Gangs dalam perdagangan dan distribusi narkoba, dan 

kemungkinan hubungan antara perdagangan kokain dengan aktivitas teroris di Uni 

Eropa. Penelitian ini dimaksudkan agar penegakan hukum terhadap kelompok-

kelompok kriminal transnasional ini menjadi prioritas bagi Uni Eropa dan Europol 

dapat terlibat secara aktif dalam hal tersebut. 

Penelitian ini berfokus pada aspek kriminologi dan keamanan 

internasional menggunakan metode analisis data yang dikumpulkan oleh Europol, 

mencakup wilayah Eropa tahun 2011. Kelemahannya, penelitian ini tidak spesifik 

mencakup wilayah Belanda, maka dalam skripsi ini akan dibahas lebih spesifik di 

wilayah Belanda dan bagaimana Belanda meratifikasi kebijakan Uni Eropa terkait 

isu perdagangan narkoba selama tahun 2009 hingga 2012. 

Kelima penelitian tersebut memiliki tema yang serupa, yaitu mengenai 

dinamika perdagangan narkoba di Eropa pada umumnya, dan di Belanda pada 
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khususnya. Lebih spesifik, berdasarkan kelima penelitian terdahulu di atas 

membahas mengenai karakter dan dinamika internal antar kelompok-kelompok 

kriminal transnasional yang berperan dalam perdagangan narkoba di dalam 

maupun luar kawasan Eropa dan Belanda, faktor-faktor dan konsekuensi yang 

berkaitan dan ditimbulkan oleh tindak TOC di kawasan Eropa dan Belanda, dan 

peluang atau kemungkinan yang dapat digunakan sebagai tindakan pencegahan. 

Kelima penelitian terdahulu di atas juga memiliki tema yang relatif serupa 

dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti dalam skripsi ini. Lebih spesifik, 

dalam penelitian ini akan dibahas mengenai dinamika arus perdagangan narkoba 

global di Belanda dari tahun 2009 hingga 2012 serta kebijakan luar negeri oleh 

Belanda dalam menanggapi dinamika isu tersebut. Kelima penelitian terhadulu 

tersebut dirangkum ke dalam Tabel 2.1 sebagai berikut: 

 

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu 

Variabel 

PT oleh 

Aspek Metodologi 

Penelitian 

Wilayah Kelemahan 

Kleemans Hukum & 

kriminologi 

Analisis data 

tentang TOC 

Belanda Tidak membahas kebijakan 

luar negeri Belanda terkait 

isu TOC dan perdagangan 

narkoba global 

OCM Kriminologi Metode 

investigasi, 

analisis data 

kepolisian, & 

studi kasus 

Belanda Menekankan pada aktivitas 

kelompok kriminal dalam 

bisnis TOC & kebijakan 

domestiknya 

Kleemans, 

Soudjin & 

Weenink 

Kriminologi 

& Keamanan 

Internasional 

Observasi, 

analisis data 

kepolisian, & 

studi kasus 

Belanda Hanya membahas 

perdagangan narkoba jenis 

ekstasi dan kokain 

Bouloukos 

dkk 

Hukum 

Internasional 

& 

Kriminologi 

Analisis data 

dan kebijakan 

PBB 

Kawasan 

Eropa & 

global 

Menekankan pada bagaimana 

PBB sebagai institusi 

internasional menanggapi isu 

TOC 

Europol  Kriminologi Analisis data Belanda Tidak secara spesifik 

membahas Belanda 

Sumber: dirangkum dari penelitian Kleemans (2007), OCM (2012), Kleemans (2014), Bouloukos 

(2003), dan Europol (2011). 
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2.2. Kerangka Analitis 

2.2.1. Kebijakan Luar Negeri 

Jackson dan Sorensen menjelaskan, analisis kebijakan luar negeri adalah 

studi tentang pengelolaan hubungan eksternal dan kegiatan antarnegara-bangsa 

yang dibedakan berdasarkan kebijakan dalam negerinya.
27

 Kebijakan luar negeri 

terdiri dari tujuan, strategi, ukuran, metode, pedoman, arahan, pemahaman, 

kesepakatan, dan sebagainya dimana pemerintah melakukan hubungan 

internasional satu sama lain dengan organisasi internasional dan aktor non 

pemerintah. Menurutnya, kebijakan luar negeri dimaksudkan untuk menjadi 

pedoman bagi pemerintah dalam membuat keputusan dan berurusan dengan 

urusan luar, terutama hubungan dengan negara lain. Para pembuat kebijakan 

utama biasanya adalah pejabat pemerintahan di posisi atas, seperti presiden, 

perdana menteri, menteri luar negeri, menteri pertahanan, dan seterusnya, dengan 

penasihatnya. 

Dalam perumusan kebijakan melibatkan cara berfikir tentang tujuan akhir 

dan bagaimana tindakan pemerintah dengan melakukan perhitungan ukuran dan 

metode yang kemungkinan besar dapat dilakukan untuk mencapai tujuannya, dan 

biaya dan keuntungan (cost and benefit) dari berbagai opsi yang ada.
28

 

Hubungan antara kebijakan dengan teori tidak selalu mengarah pada 

pilihan kebijakan yang jelas; namun teori atau perspektif yang dianut para 

pembuat kebijakan cenderung akan mempengaruhi pilihan kebijakan yang 
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diambil.
29

 Pembuat kebijakan realis cenderung mengedepankan keamanan 

nasional, meningkatkan kekuatan militer nasional, atau menyeimbangkannya 

dengan negara-negara lain. Pembuat kebijakan liberalis cenderung berpikir bahwa 

demokrasi liberal akan mendukung kerja sama internasional yang damai dan 

harmonis berdasarkan institusi internasional; artinya menjadikan institusi 

internasional sebagai sarana dalam mengurangi konflik internasional dan 

mempromosikan kepentingan bersama. Sedangkan, penganut perspektif 

masyarakat internasional menekankan pada nilai-nilai ketertiban keadilan, 

kesejahteraan sosial ekonomi sebagai tujuan utama kebijakan luar negeri. Sejalan 

dengan sebelumnya, penganut perspektif politik ekonomi internasional juga 

cenderung akan memajukan sistem ekonomi internasional stabil guna mendukung 

pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. 

Kenneth Waltz memaparkan level analisis yang mendukung kebijakan luar 

negeri yaitu systemic level, nation-state level, dan the level of individual decision 

maker.
30

 Systemic level (tingkat sistemik) melibatkan distribusi power antar 

negara dan ketergantungan politik dan ekonominya. Nation-state level (tingkat 

negara-bangsa) melibatkan tipe-tipe pemerintah, demokrasi otoriter, hubungan 

antara aparatur negara dan kelompok masyarakat. The level of individual decision 

maker (tingkat pengambil keputusan individu) melibatkan paradigma yang dianut, 

dan prioritas pribadinya.  

Systemic level menjelaskan kebijakan luar negeri yang direfleksikan dari 

kondisi dalam sistem internasional yang memaksa atau menekan negara untuk 
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bertindak dengan cara tertentu dengan mengikuti kebijakan luar negeri tertentu,
31

 

menciptakan hubungan antara kondisi yang berlaku di sistem internasional dengan 

karakter kebijakan luar negeri yang berlaku di negara, dan perbedaan perspektif 

tentang sistem internasional menghasilkan bagaimana negara akan berperilaku, 

misalnya penganut liberal dalam sistem internasional berpeluang menciptakan 

banyak kerjasama karena institusi internasional dan keinginan bersama.
32

 Nation-

state level menjelaskan kebijakan luar negeri melalui hubungan antara pejabat 

atau aparat negara dengan masyarakat. Level analisis ini penting bagi penganut 

realis karena memberi wewenang bagi pemerintah dalam memobilisasi dan 

mengelola sumber daya negara untuk tujuan kebijakan luar negeri, seperti 

pengeluaran militer dan bantuan luar negeri. Sedangkan, liberalis berpendapat 

bahwa tiap individu, kelompok, dan organisasi di masyarakat memainkan peran 

pentingnya masing-masing dalam kebijakan luar negeri, selain itu aktor-aktor 

tersebut juga melakukan hubungan internasional dengan caranya sendiri. 

Sedangkan, the level of individual decision maker menjelaskan bagaimana 

paradigma si individu pembuat keputusan dan pola pikirnya menunjang kebijakan 

luar negeri yang dibuatnya. 

Dalam menganalisis kebijakan luar negeri Belanda terkait perdagangan 

narkoba, peneliti menggunakan level analisis systemic level yang akan dijelaskan 

dengan melihat kondisi sistem internasional yang mana dalam hal ini yaitu sistem 

yang berlaku di Uni Eropa, nation-state level yang akan dijelaskan dengan melihat 

hubungan antara pemerintah dengan kelompok masyarakat, dan individual level 
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yang akan dijelaskan dengan melihat paradigma masing-masing para pembuat 

kebijakan.  

 

2.2.2. Transnational Organized Crime (TOC) 

Transnational Organized Crime (TOC) merupakan fenomena kriminal 

tertentu yang melampaui batas-batas wilayah negara, melanggar hukum beberapa 

negara dan berdampak pada negara lain, serta dijalankan oleh kelompok-

kelompok kriminal yang saling bekerja sama guna memperoleh keuntungan 

tertentu. Lebih spesifik, UNODC melalui the UN Convention against 

Transnational Organized Crime (UNCTOC) menyebutkan empat komponen 

sebagai kategori sebuah kejahatan yang dapat dikatakan sebagai kejahatan 

transnasional, yakni apabila dilakukan di lebih dari satu negara; dilakukan di suatu 

negara, tetapi bagian penting dari persiapan, perencanaan, arahan atau 

pengendalian dilakukan di negara lain; dilakukan di satu negara, tetapi melibatkan 

kelompok kriminal terorganisir yang melakukan tindakan kriminal di lebih dari 

satu negara; atau dilakukan di satu negara tetapi menimbulkan dampak penting di 

negara lain.
33

 Selanjutnya, di dalam konvensi tersebut, UNODC juga menjelaskan 

definisi tentang kelompok kriminal terorganisir sebagai berikut: 

“Organized criminal group shall mean a structured group of three or 

more persons, existing for a period of time and acting in concert with the 

aim of committing one or more serious crimes or offences established in 

accordance with this Convention, in order to obtain, directly or indirectly, 

a financial or other material benefit.” (UN Convention Against 

Transnational Organized Crime Article 2) 
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Lebih lanjut, Uni Eropa melalui dokumen 6204/2/97 ENFOPOL 35 REV 

2
34

 menguraikan karakteristik dari kejahatan terorganisir yang terdiri dari sebelas 

komponen, yaitu kolaborasi dua orang atau lebih; masing-masing memiliki tugas 

tertentu; untuk jangka waktu panjang atau tidak terbatas; menggunakan semacam 

aturan dan kuasa; diduga melakukan tindak pidana berat; beroperasi di tingkat 

internasional; menggunakan kekerasan atau semacam intimidasi; menggunakan 

struktur komersial atau bisnis; terlibat dalam pencucian uang; mengerahkan 

pengaruh pada politik, media, administrasi publik, otoritas hukum atau ekonomi; 

dan bertujuan untuk mengejar keuntungan dan/atau kekuasaan.
35

 

Kelompok-kelompok kriminal ini menjalankan aksinya dengan cara 

melakukan segala tindak kekerasan dan korupsi, seperti penyuapan, pemerasan, 

dan pencucian uang (money laundering), dan tindak kekerasan yang dapat 

mengancam keamanan masyarakat. Salah satu contoh spesifik dari kelompok 

kriminal adalah Mafia. Picarelli menyebutkan bahwa sebagai sebuah kelompok 

kriminal, Mafia dapat memberi perlindungan bagi dirinya sendiri karena mereka 

memiliki koneksi yang cukup dekat dengan pihak pemerintah dan perusahaan-

perusahaan tertentu dan bahkan tidak jarang mereka turut mengambil peran dalam 

pemerintahan sehingga ruang pergerakan mereka menjadi tidak terbatas dan sulit 

untuk dikurangi maupun dibasmi.
36

 

Salah satu kelompok kriminal di kawasan Eropa adalah Mafia Italia, yaitu 

organisasi yang menjadi satu-satunya sumber perlindungan bagi seluruh transaksi 
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kriminal di wilayah tertentu dan dianggap berbahaya karena kemampuannya 

menyusup ke dunia politik, administrasi publik, dan ekonomi, di luar Italia; 

mereka berfokus pada perdagangan narkoba, dan kejahatan lingkungan.
37

 Selain 

itu, ada juga kelompok kriminal Albania dan Lithuania yang gencar bergerak 

dalam penyelundupan barang ilegal dan pemalsuan komoditas dan uang. 

Dalam laporannya, Europol menjelaskan bahwa di era globalisasi 

sekarang, pergerakan TOC semakin fleksibel, luas, kolaboratif, dan beragam 

dalam metode, struktur, dan dampaknya dalam masyarakat.
38

 Salah satu metode 

transaksi yang mereka jalankan ialah mengintensifkan praktik barter di mana 

komoditas ilegal saling ditukar, bukannya dibeli dengan uang tunai; dalam hal 

pendanaan, mereka pun cenderung melakukan pemalsuan mata uang dan 

kejahatan properti untuk mendanai operasi kriminal lainnya, seperti perdagangan 

narkoba.
39

 Hal tersebut menjadikan mereka tidak terlihat oleh pihak berwenang 

yang menargetkan aset kriminal. 

Picarelli menyatakan bahwa makna „transnasional‟ dalam TOC tidak 

merujuk kepada bentuk baru tindak kriminal regional atau global, tetapi sebagai 

makna keberhasilan kelompok-kelompok kriminal ini mempengaruhi ranah 

teknologi dan perubahan politik secara regional atau global.
40

 Bagi mereka, 

perkembangan teknologi komunikasi merupakan fondasi dalam memperluas 

jaringan kriminal yang ada di beberapa negara. Tidak hanya perkembangan 

teknologi komunikasi, Maftei menyebutkan bahwa dalam pergerakannya, 
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kelompok-kelompok kriminal ini juga memanfaatkan dampak dari perkembangan 

globalisasi yang memberi pengaruh dalam hal transportasi, dan fasilitas keuangan 

dan perbankan, dan tidak dapat dipungkiri bahwa keuntungan dari globalisasi 

tersebut juga mendukung keberhasilan bagi banyak kelompok-kelompok kriminal 

beberapa tahun terakhir.
41

 Dengan memanfaatkan hal tersebut, mereka mampu 

bergerak lebih fleksibel dan profesional dan membangun jaringan internasional, 

sehingga mereka akan lebih cepat beradaptasi dengan lokasi yang ditargetkan 

sesuai dengan strategi operasional yang mereka buat.
42

 

Dalam perkembangannya, TOC juga turut difasilitasi oleh perkembangan 

globalisasi. Perkembangan globalisasi yang ada tidak hanya mampu memberikan 

dampak positif bagi masyarakat dunia, tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh 

kelompok-kelompok kriminal terorganisir yang bergerak secara transnasional. 

Dampak-dampak yang ditimbulkan dari globalisasi memberi kemudahan bagi 

kelompok-kelompok kriminal dalam penjualan dan distribusi produk-produk 

ilegal serta pengelolaan keuntungan yang didapat. Perubahan-perubahan dari 

perkembangan globalisasi yang memfasilitasi pergerakan TOC dan kelompok 

kriminal terorganisir tersebut muncul dalam beberapa aspek khususnya dalam 

ranah teknologi, sosial ekonomi, dan perubahan politik, seperti yang disebutkan 

oleh Keh dan Farrell sebagai berikut:
 43
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Tabel 2.2 Faktor Globalisasi yang Memberi Peluang bagi Pergerakan TOC 

Perubahan Teknologi  Perubahan Sosial-Ekonomi dan Politik 

Transportasi yang lebih murah dan cepat 

memfasilitasi perdagangan produk-produk 

illegal.
 

Munculnya perdagangan bebas, terutama 

di negara-negara berkembang dapat 

memberi lahan dan menutupi pergerakan 

bagi perdagangan produk-produk ilegal. 

 

Penyempurnaan sistem distribusi pos 

memfasilitasi arus perdagangan.  

 

Peningkatan pengiriman dan penerbangan 

(perdagangan dan pariwisata). 

Perkembangan komputer dan teknologi 

elektronik komunikasi memfasilitasi 

transaksi uang dalam jumlah besar dan 

cepat dalam tahap pencucian uang, serta 

komunikasi terselubung antar kelompok 

kriminal. 

 

Perjanjian perdagangan, seperti EC dan 

NAFTA, menyebabkan peningkatan arus 

perdagangan dan mengurangi 

pemeriksaan di perbatasan sehingga 

mengurangi resiko perdagangan ilegal.  

 Integrasi politik, seperti Eropa Timur dan 

CIS; Afrika Selatan, menyebabkan 

peningkatan perdagangan ke pasar-pasar 

baru sehingga memperluas jangkauan dan 

pasar bagi para pelaku perdagangan 

ilegal.  

 Peningkatan arus imigrasi menyebabkan 

perluasan jaringan persaudaraan yang 

saling bekerjasama dalam jaringan 

distribusi dan perdagangan produk ilegal. 

 Peningkatan komunikasi global dan 

transaksi keuangan memberi kesempatan 

dan menutupi aktivitas pencucian uang 

internasional. 

 

 

Sejalan dengan Tabel 2.1 di atas, Jenner menyatakan bahwa di balik keindahan 

yang dimunculkan oleh arus globalisasi, terdapat juga sisi gelap yang ditimbulkan 

olehnya.
44

 Sisi gelap yang dimaksudkan ialah jaringan pasar gelap yang rumit dari 

perdagangan narkoba ilegal, penyelundupan senjata, penyelundupan manusia 

untuk perbudakan dan prostitusi, serta industri illegal lainnya. 
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2.2.2.1. Perdagangan Narkoba (Drugs Trafficking) 

Penyalahgunaan obat-obatan dan alkohol merupakan suatu isu yang telah 

terjadi sejak ratusan tahun lalu di seluruh dunia, dan dampaknya juga telah 

dirasakan sejak masa itu, bahkan hingga saat ini. Pada awalnya, di Benua 

Amerika, dunia kedokteran menemukan morfin, heroin, dan kokain yang 

digunakan untuk mengurangi dan menyembuhkan penyakit dengan tingkat 

penyembuhan yang sangat ampuh sejak tahun 1800-an. Obat-obatan tersebut 

mengalami perkembangan dan pembaruan hingga tidak hanya digunakan untuk 

pengobatan, tapi juga diperdagangkan dan dikonsumsi secara ilegal dalam 

masyarakat, dan jenisnya pun bertambah dan lebih mudah didapat, seperti 

marijuana, amphetamine, dan halusinogen.
45

 

Jenner menyebutkan bahwa perdagangan narkoba ilegal adalah salah satu 

yang paling besar dan menguntungkan dari dampak gelap globalisasi.
46

 Pasar 

global narkoba terdiri dari beberapa tahapan yang saling berhubungan, dari 

pengembangan hingga konsumsi, untuk memenuhi permintaan pasar, dan tahap 

penjualan adalah yang paling krusial dan berbahaya karena ribuan kilogram obat-

obatan ini mampu melewati wilayah-wilayah internasional setiap harinya dan para 

pelakunya seringkali melakukan kekerasan bahkan pembunuhan dalam aksinya.  

UNODC mendefinisikan perdagangan narkoba sebagai perdagangan ilegal 

global yang melibatkan mulai dari penanaman, pengolahan, distribusi, dan 
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penjualan jenis obat-obatan yang dilarang dalam hukum.
47

 Diperlukan perhatian 

yang besar terhadap isu ini, karena dengan semakin luasnya kegiatan ini dapat 

memberi ancaman yang serius terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, 

dan berdampak pada perekonomian, budaya dan politik dalam masyarakat. Dalam 

merespons isu TOC, khususnya perdagangan narkoba ilegal ini, UNODC 

mengeluarkan tiga perjanjian international utama yang saling menunjang satu 

sama lain, yaitu Single Convention on Narcotic Drugs tahun 1961 (telah 

diamandemen pada 1972), the Convention on Psychotropic Substances tahun 

1971, dan the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs 

and Psychotropic Substances tahun 1988. 

Tujuan utama dalam dua konvensi pertama yaitu untuk mengkodifikasi 

langkah-langkah pengendalian yang dapat diterapkan secara internasional untuk 

memastikan ketersediaan obat-obatan narkoba dan zat psikotropika untuk tujuan 

medis dan ilmiah, serta untuk mencegah penggunaannya untuk disalahgunakan ke 

ranah ilegal, dan di dalamnya juga terdapat ketentuan umum tentang perdagangan 

narkoba dan penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya, dalam konvensi yang ketiga, 

berfokus pada langkah-langkah dalam memberantas perdagangan narkoba ilegal 

dan pencucian uang, serta memperkuat kerangka kerja dari kerjasama 

internasional dalam masalah kriminal, termasuk ekstradisi dan bantuan hukum 

timbal balik. 
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2.3. Kerangka Pemikiran 

Skripsi ini akan menganalisis kebijakan luar negeri Belanda terkait 

perdagangan narkoba global di Belanda selama tahun 2009 hingga 2012. Untuk 

menjawab rumusan masalah di dalam penelitian ini diperlukan kerangka 

pemikiran yang melibatkan konsep-konsep sebagaimana yang telah dipaparkan 

dalam sub bab sebelumnya. 

Belanda mengalami kondisi dimana Belanda dijadikan sebagai tempat 

strategis bagi perdagangan narkoba global, baik dalam produksi maupun 

distribusi. Selain itu, jumlah penyitaan empat jenis narkoba utama di Belanda 

mengalami peningkatan dari tahun 2009 hingga 2012. Kondisi tersebut tentunya 

berpotensi menimbulkan kerugian bagi negara maupun masyarakatnya.  

Dalam menanggulangi masalah perdagangan narkoba global, Belanda 

menjalankan kebijakan luar negerinya dengan melakukan kolaborasi dengan 

negara-negara lain dan institusi internasional seperti Uni Eropa, dan bekerjasama 

dengan bantuan hukum internasional.  

Skripsi ini berupaya untuk menjelaskan kebijakan luar negeri Belanda 

terkait permasalahan tersebut yang diterapkan selama tahun 2009 hingga 2012, 

dengan menganalisis bagaimana ketiga level analisis kebijakan luar negeri yang 

dikemukakan oleh Kenneth Waltz ini menunjang kebijakan luar negeri Belanda 

tersebut. Adapun bagan kerangka pikir skripsi ini digambarkan ke dalam Gambar 

2.1 di bawah. 
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Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1.  Tipe Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan tipe penelitian 

kualitatif yang berfokus pada satu konteks atau fenomena. Gagasan utama dari 

tipe penelitian ini adalah untuk mempelajari tentang masalah atau isu yang akan 

dibahas dalam penelitian, dan untuk menjawab penelitian guna mendapatkan 

informasi.
48

 Peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan penelitian 

kualitatif dengan studi kasus, yaitu peneliti mengembangkan analisis mendalam 

tentang sebuah kasus, seringkali merupakan sebuah program, aktivitas, proses, 

atau satu individu atau lebih, kasusnya dibatasi oleh waktu dan kegiatan dalam 

periode yang berkelanjutan.
49

 

Sebagai strategi penelitian, studi kasus dapat digunakan dalam banyak 

penelitian sosial, seperti ilmu politik, penelitian administrasi publik dan kebijakan, 

ilmu psikologi dan sosiologi, studi organisasi dan manajemen, dan penelitian 
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perencanaan kota dan wilayah.
50

 Yin membagi jenis studi kasus sesuai tujuan 

penelitiannya, yaitu studi kasus deskriptif, studi kasus eksploratif, dan studi kasus 

eksplanatif.
51

 Studi kasus bergantung pada banyak teknik yang sama dengan studi 

historis dalam pengumpulan data, yang mana studi historis bergantung pada data 

sekunder (dokumen dan artefak), namun studi kasus selain bergantung pada data 

sekunder juga dapat menggunakan data primer (observasi langsung dan 

wawancara sistematis).
52

 

Dalam skripsi ini, peneliti menggunakan studi kasus eksplanatif yang 

digunakan untuk menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu fenomena terjadi. 

Adapun di dalam skripsi ini peneliti dapat mengamati fenomena perdagangan 

narkoba global yang terjadi melintasi batas-batas wilayah Belanda selama tahun 

2009 hingga 2012 serta kebijakan luar negeri Belanda terhadap isu tersebut. 

 

3.2.  Fokus Penelitian dan Tingkat Analisis 

Fokus penelitian ini adalah kebijakan luar negeri Belanda dalam 

menanggapi isu arus perdagangan ilegal narkoba dalam konteks global selama 

periode tahun 2009 hingga 2012. Dalam proses menentukan tingkat analisis, 

peneliti perlu menetapkan unit analisis dan unit eksplanasi. Adapun unit analisis 

adalah variabel yang akan dideskripsikan, jelaskan, dan ramalkan dalam penelitian 

(variabel dependen); sedangkan unit eksplanasi adalah variabel yang berdampak 
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pada unit analisis yang hendak diteliti (variabel independen).
 53

 Tingkat analisis 

berguna untuk menjelaskan suatu peristiwa internasional, membantu peneliti 

memilah-milah faktor mana yang harus sering ditekankan, dan memungkinkan 

peneliti untuk memilah-milah mana dampak dari sekumpulan faktor tertentu pada 

suatu fenomena dan dampak dari faktor lainnya sehingga peneliti dapat 

memperoleh penjelasan alternatif.
54

 Unit analisis dalam penelitian ini adalah 

kebijakan luar negeri Belanda tentang perdagangan narkoba tahun 2009 hingga 

2012, dan unit eksplanasinya adalah perdagangan narkoba global di Belanda 

tahun 2009 hingga 2012. Adapun tingkat analisis dalam penelitian ini 

digambarkan dalam Gambar 3.1 berikut. 

 

 

 

 

 

 

Sumber: diolah oleh penulis berdasarkan uraian subbab 3.2. 

Gambar 3.1. Tingkat Analisis 
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3.3.  Jenis dan Sumber Data 

Penelitian kualitatif cenderung menggunakan data berupa teks dan/atau 

gambar. Salah satu karakter dari tipe penelitian kualitatif adalah multiple sources 

of data yang berarti peneliti kualitatif lebih cenderung mengumpulkan sumber 

data dari banyak bentuk data, seperti wawancara, observasi, dokumen, dan data 

audio-visual daripada bergantung pada satu sumber data.
55

 Dalam penelitian ini, 

data yang digunakan adalah data sekunder. 

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari hasil studi pustaka atau 

dokumen resmi dari berbagai literatur, baik berupa fisik maupun digital, serta 

penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah penelitian ini. Beberapa data 

yang digunakan dalam skripsi ini adalah data laporan tahunan dari tahun 2009 

hingga 2012 dari situs EMCDDA, Europol, UNODC dan Pusat Penelitian dan 

Dokumentasi Kementerian Kehakiman Belanda (WODC) serta kebijakan-

kebijakan luar negeri Belanda terkait isu perdagangan narkoba. 

 

3.4.  Teknik Pengumpulan Data 

Dalam studi kasus, peneliti dapat mengumpulkan informasi-informasi rinci 

menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data. Teknik pengumpulan data 

yang akan digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah studi pustaka. 

Banyak peneliti yang memilih menggunakan teknik pengumpulan data ini 

dikarenakan keuntungan-keuntungan, di antaranya peneliti dapat mendapat 
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informasi kapan saja sehingga dapat menghemat biaya dan waktu dan cukup 

merepresentasikan data yang dibutuhkan dalam penelitian.
56

 Dalam teknik studi 

pustaka, dokumen-dokumen yang dapat dipelajari atau diteliti terbagi ke dalam 

public document dan private document. Public document berupa koran, hasil 

diskusi resmi, dan laporan resmi, sedangkan private document berupa jurnal 

personal, surat-surat.
57

 Dalam penelitian ini, teknik studi pustaka akan digunakan 

untuk memperoleh informasi dari public documents guna membantu peneliti 

menjawab pertanyaan penelitian. 

3.5.  Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian kualitatif, analisis dimulai dari mengumpulkan data 

untuk kemudian dianalisis secara sistematis dengan mengatur, mengintegrasikan, 

dan memeriksa data untuk mencari pola dan hubungan di antara rincian-rincian 

data tersebut, dengan menganalisis data memungkinkan peneliti untuk 

memperbarui pemahaman, dan memperluas teori dan pengetahuan.
58

 Dalam 

penelitian ini, peneliti akan menggunakan model Creswell dalam menganalisis 

data yang telah dikumpulkan.
59

 

Pertama, mengorganisir data yang telah dikumpulkan dengan 

mengkategorikan data dokumen-dokumen, dan menyortir data menjadi beberapa 

jenis tergantung sumber data. Dalam tahap ini, data dari studi pustaka yang telah 

dikumpulkan kemudian dikelompokkan oleh peneliti guna memudahkan dalam 

pemahaman isi data ke dalam dua kategori utama, yaitu kategori perdagangan 
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narkoba yang berisi data terkait aktivitas perdagangan narkoba global di Belanda, 

dan kategori kebijakan luar negeri yang berisi data terkait kebijakan luar negeri 

Belanda terkait isu tersebut. Data dalam kedua kategori tersebut kemudian dibagi 

per tahunnya. Kedua, membaca dan melihat semua data guna mendapat makna 

keseluruhannya dan membuat gambaran umum berdasarkan data yang didapat. 

Dalam tahap ini, peneliti mendapat esensi dari keseluruhan data untuk disesuaikan 

dengan tema penelitian. Ketiga, membuat deskripsi yang menjelaskan rincian 

informasi tentang subjek, tempat, dan atau aktivitas dalam sebuah situasi, juga 

temuan analisis mengenai kronologi kejadian ke dalam tabel. Dalam tahap ini, 

peneliti memaparkan kronologi peristiwa perdagangan narkoba global yang terjadi 

di Belanda selama tahun 2009 hingga 2012 serta kebijakan luar negeri Belanda 

terkait isu tersebut yang berlaku pada saat itu dari hasil analisis datanya. Terakhir, 

membuat interpretasi dengan membuat esensi dari perbandingan antara analisis 

temuan data dengan pemahaman yang didapat dari literatur dan teori, dan 

mengkonfirmasikan apakah hasil analisisnya sesuai atau menyimpang dari 

pemahaman sebelumnya. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

 

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum dari kebijakan luar negeri 

Belanda (fokus, dan tujuan) dan institusi internal dan eksternal Belanda yang 

terlibat dalam pembuatan dan implementasi kebijakan luar negeri Belanda 

khususnya terhadap permasalahan perdagangan narkoba, yang diuraikan dalam 

subbab 4.1. Selanjutnya, dalam subbab 4.2 dijelaskan mengenai jenis-jenis 

narkoba yang dibahas dalam skripsi ini, mencakup definisi, asal-usul, dan dampak 

buruk dari narkoba tersebut. Bab ini juga menjelaskan kondisi geografis dan 

perekonomian Belanda yang mendukung argumen peneliti mengenai anggapan 

Belanda sebagai tempat strategis aktivitas perdagangan narkoba global sebagai 

berikut. 

Terletak di bagian barat laut Eropa, Belanda memiliki total luas wilayah 

41.543 km
2
. Belanda berbatasan langsung dengan Laut Utara, Belgia, dan Jerman. 

Belanda memiliki dua belas provinsi, yaitu Drenthe; Fievoland; Fryslan; 

Gelderland; Groningen; Limburg; Noord Brabant; Noord-Holland; Utrecht; 

Zeeland; dan Zuid Holland. Belanda beribukota di Amsterdam dengan Den Haag 

sebagai pusat pemerintahannya. Belanda merupakan salah satu negara yang 

memiliki wilayah perairan yang luas di kawasan Eropa. Belanda memanfaatkan 

hal tersebut sebagai jalur perdagangan air, dan hal tersebut menjadikannya sebagai 
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salah satu pusat perdagangan tersibuk dan pusat transportasi yang penting di 

dalam kawasan maupun dunia.
60

 

Belanda memiliki perekonomian terbesar keenam di Uni Eropa (UE) 

dengan surplus perdagangan yang tinggi dan konsisten, hubungan industri yang 

stabil, dan angka pengangguran yang rendah. Perindustrian Belanda berfokus 

pada pengolahan makanan, agroindustri, bahan-bahan kimiawi, penyulingan 

minyak tanah, dan mesin elektronik. Sektor agroindustri Belanda hanya 

memperkerjakan sekitar 2 persen tenaga kerja namun mampu menghasilkan 

surplus yang besar dan menjadikan Belanda sebagai negara eksportir hasil 

pertanian terbesar kedua di dunia. 

Perbatasan Belanda terdiri dari perbatasan darat dan laut, Belanda 

memiliki garis pesisir sepanjang 1.913 kilometer yang terbentang dari utara ke 

selatan. Jalur masuk perairan utama Belanda adalah Pelabuhan dan Terminal Laut 

Rotterdam yang dijadikan jalur lalu lintas kapal feri dan kapal kargo, sedangkan 

jalur masuk udara utama Belanda adalah Bandara Schipol dan menjadi jalur 

masuk utama ketiga ke Belanda. Di tahun 2009, Pelabuhan Rotterdam telah 

menangani sekitar 33.000 kapal yang mengangkut 360 juta ton kargo dan 9,7 juta 

unit ekuivalen dua puluh kaki dalam lalu lintas kontainer.
61

 Dikutip dari data 

statistik dari halaman resmi Pelabuhan Rotterdam, angka tersebut terus meningkat 
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hingga 466,4 juta ton kargo di tahun 2015, dan menjadikan Pelabuhan Rotterdam 

sebagai pelabuhan tersibuk pertama di kawasan Eropa hingga tahun 2015.
62

 

Masih di tahun yang sama, Bandara Schipol telah menangani lebih dari 1,2 juta 

ton kargo udara dan pengiriman pos di tahun 2009.
63

 Dikutip dari halaman 

Airports Council International Europe, Bandara Schiphol juga telah menangani 

sekitar 43 juta penumpang di tahun tersebut dan meningkat menjadi sekitar 51 juta 

penumpang di tahun 2012.
64

 Dengan kepadatan tersebut, penulis berpendapat 

bahwa para pelaku TOC menggunakan peluang tersebut untuk menjalankan 

aktivitas perdagangan narkoba global di Belanda. Selanjutnya, gambaran 

mengenai kebijakan luar negeri Belanda dipaparkan dalam subbab berikut. 

 

4.1. Kebijakan Luar Negeri Belanda 

Kebijakan luar negeri Belanda berkomitmen untuk memajukan banyak 

tujuan, yaitu posisi perekonomian Belanda di tingkat global, aturan hukum, hak 

asasi manusia (HAM) termasuk keamanan (perdamaian), kebebasan, dan 

kesejahteraan, dan demokrasi.
65

 Prioritas dari kebijakan luar negeri Belanda 

adalah untuk meningkatkan integrasi Eropa, menjamin keamanan dan stabilitas 

Eropa, dan berpartisipasi dalam manajemen konflik dan misi-misi menjaga 

perdamaian. Belanda menjalankan kepentingan kebijakan luar negerinya dengan 
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bekerjasama dengan organisasi-organisasi multilateral (seperti UE, PBB, NATO, 

OSCE, CoE, OECD, WTO, dan IMF).  

Belanda beranggapan bahwa penting untuk meningkatkan kerja sama 

internasional dalam mengimplementasikan kebijakan luar negerinya. Dalam 

meningkatkan kerjasama, Belanda menggunakan pendekatan 3D (diplomacy, 

defence, dan development) yang diterapkan oleh Kementerian Hubungan Luar 

Negeri, Kementerian Pertahanan, Keamanan dan Peradilan, Kementerian 

Hubungan Ekonomi, dan Kementerian Pertanian dan Inovasi.
66

 

Dikutip dari situs resmi Pemerintah Belanda, Belanda berkomitmen 

terhadap pilar kesejahteraan (prosperity), kebebasan (freedom), dan keamanan 

(security).
67

 Dalam menjalankan pilar kesejahteraan (prosperity), Belanda 

menempatkan diplomasi ekonomi sebagai prioritas utama yang dapat dilihat dari 

jaringan kedutaan besar Belanda dan konsulat-konsulat Belanda. Pemerintah 

Belanda berfokus pada sektor-sektor tinggi dan pasar-pasar berkembang, dan 

memiliki hubungan baik dengan Tiongkok, India, dan Brasil. Langkah-langkah 

diplomasi ekonomi Belanda tidak hanya berupa perdagangan, tapi juga 

pengamanan persediaan energi, bahan-bahan mentah, dan produk-produk 

setengah-jadi. Belanda juga bekerjasama dengan UE dan NATO, serta Israel yang 

berfokus pada kerjasama perdagangan, inovasi, teknologi, pendidikan, dan ilmu 

sains. Selain itu, Belanda melakukan reorientasi perkembangan kerjasama dengan 
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menjadikan diplomasi lebih modern dan fleksibel, dan perdagangan dan 

kepentingan ekonomi dengan meningkatkan perusahaan-perusahaan di Belanda. 

Dalam menjalankan pilar kebebasan (freedom), Belanda menempatkan 

kebijakan HAM sebagai fokus utamanya yang didasarkan pada nilai kebebasan 

berekspresi. Adapun nilai kebebasan berekspresi tersebut diantaranya kebebasan 

menggunakan internet; kebebasan beragama dan berkeyakinan; perlindungan bagi 

pembela HAM; perlawanan terhadap diskriminasi orientasi seksual; dan 

memajukan hak perempuan. Belanda juga berkomitmen untuk berpartisipasi 

secara penuh terhadap kaum perempuan di dalam masyarakat. 

Dalam menjalankan pilar keamanan (security), Belanda memberi perhatian 

terhadap kejahatan siber (cybercrime), terorisme internasional, dan isu TOC. 

Belanda berkontribusi dalam operasi internasional, diantaranya melawan 

perompakan dan misi pelatihan unit polisi di Afghanistan. Belanda berpartisipasi 

dalam keamanan dan stabilitas internasional, termasuk keamanan energi dan 

bahan mentah, dan perdamaian dan stabilitas global, dan keamanan manusia 

(human security). 

Kawasan Eropa memiliki peran penting dalam mendukung ketiga pilar 

kebijakan luar negeri Belanda. Dalam pilar keamanan, UE memiliki kebijakan 

keamanan luar negeri yang diterapkan bersama-sama negara-negara anggotanya. 

Hal ini membawa keuntungan bagi Belanda karena kepentingan Belanda 

berkontribusi dalam stabilitas dan keamanan internasional, maka selain 
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menambahkannya ke agenda kebijakan, Belanda juga memaksimalkan 

pengaruhnya di area kebijakan tersebut.
68

 

Dalam hal pembuatan dan implementasi kebijakan luar negeri Belanda, 

tidak hanya institusi internal Belanda yang terlibat, namun juga terdapat peran 

dari institusi eksternal Belanda. Dalam sub bab berikut dipaparkan mengenai 

institusi-institusi yang terlibat dalam pembuatan dan implementasi kebijakan luar 

negeri Belanda, yang mana dalam hal ini kebijakan luar negeri terhadap 

perdagangan narkoba global di Belanda tahun 2009 hingga 2012. 

 

4.1.1.  Institusi Internal 

Di bawah konstitusi Belanda, terdapat Kabinet yang terdiri dari seluruh 

kementerian. Fungsi dari Kabinet adalah sebagai tempat pengambilan keputusan 

tentang seluruh kebijakan pemerintah dan promosi koherensi kebijakan.
69

 Kabinet 

dipimpin oleh Perdana Menteri, dibantu oleh dua anggota dari layanan sipil, 

seorang sekretaris, dan seorang asisten sekretaris yang bersama-sama bertugas 

mengawasi agenda Kabinet, dan menyusun daftar keputusan. Sedangkan, selain 

bertugas memimpin Kabinet, Perdana Menteri juga bertugas mengatur agenda 

Kabinet, memimpin rapat, dan memantau pelaksanaan keputusan rapat. Rapat 

Kabinet juga dihadiri oleh Direktur Jendral Layanan Informasi Pemerintah guna 

menggelar konferensi pers terkait pembahasan rapat yang dijelaskan oleh Perdana 

Menteri yaitu mengenai kebijakan pemerintah dan peristiwa politik saat itu. Untuk 

subjek-subjek dan isu yang kompleks biasanya tidak dapat dibahas secara 

                                                           
68

 Ibid. 
69

 Government of the Netherlands. How the Dutch Cabinet Works. Diakses dari 

https://www.government.nl/government/how-the-dutch-cabinet-works  

https://www.government.nl/government/how-the-dutch-cabinet-works


46 
 

 
 

langsung dalam rapat Kabinet, sehingga perlu dibahas dahulu di dalam Komite 

yang terdiri dari para Menteri terlibat dan Perdana Menteri yang juga memimpin 

rapat Komite. Selain Komite, terdapat Konsultasi tingkat Menteri yang hanya 

bersifat sementara dan dibentuk untuk membahas permasalahan tertentu. 

Menanggapi permasalahan TOC, khususnya perdagangan narkoba, dalam hal 

pengembangan kebijakan terkait pengawasan perbatasan di Belanda, Kementerian 

Keamanan dan Kehakiman, Kementerian Hubungan Kerajaan dan Dalam Negeri, 

dan Kementerian Keuangan Belanda saling bekerjasama dalam hal tersebut. 

Sementara, keamanan perbatasan eksternal Belanda berada di bawah 

pengawasan Polisi Militer Belanda (Royal Netherlands Marechaussee/RNM) dan 

Bea Cukai. RNM memiliki kontribusi penting dalam menjaga keamanan nasional 

Belanda dengan cara memberantas terorisme, perdagangan narkoba ilegal, 

pencucian uang, penyelundupan manusia, dan penipuan identitas.
70

 Adapun tugas 

utama dari RNM sebagaimana dikutip dari laporan oleh Centre of Study of 

Democracy (CSD) adalah sebagai berikut:
71

 

 Keamanan, termasuk perlindungan terhadap instalasi-instalasi 

terpenting dan pengawalan tinggi, serta keamanan penerbangan sipil. 

 Kepolisian, termasuk mendukung Kementerian Pertahanan dan 

kepolisian sipil. 

 Penegakan Undang-undang terhadap orang asing, termasuk kontrol 

perbatasan, pengawasan terhadap orang asing, dan mendukung 

prosedur suaka. 
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 Investigasi kriminal. 

 Mendukung misi-misi penjagaan perdamaian internasional. 

Dalam aktivitas pengawasan perbatasan, RNM juga memiliki wewenang 

untuk melakukan investigasi kriminal yang berkaitan dengan tindakan 

penyelundupan manusia dan pelanggaran perbatasan. Sedangkan Bea Cukai 

merupakan bagian dari Administrasi Pajak di Belanda dari Kementerian 

Keuangan, beroperasi di seluruh pintu masuk dan keluar utama Belanda. Bea 

Cukai memiliki tiga tugas utama sebagai berikut: 

 Untuk menghentikan upaya penyelundupan barang di wilayah 

perbatasan. 

 Untuk mengontrol penerapan hukum dan peraturan yang tepat. 

 Untuk memungut dan mengumpulkan pajak. 

Administrasi Pajak dan Bea Cukai juga membawahi Layanan Informasi 

dan Investigasi Fiskal (FIOD) sebagai tempat rujukan apabila adanya sesuatu 

yang mencurigakan. Kemudian, FIOD berkonsultasi dengan Dinas Kejaksaan 

Umum guna memutuskan untuk melakukan investigasi kriminal. FIOD juga 

melakukan pengawasan dalam perencanaan ekonomi, integritas keuangan, dan 

pergerakan barang. FIOD juga ikut berkontribusi dalam upaya pemberantasan 

TOC dan terorisme dengan cara memetakan aliran uang dari organisasi kriminal 

dan teroris. 

Polisi Pelabuhan Rotterdam bertugas menjaga keamanan perbatasan laut 

dan turut memberantas TOC, termasuk pemeriksaan imigrasi awak kapal dan 

penumpang yang menggunakan Pelabuhan Rotterdam, penegakan lingkungan, 
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keamanan pengiriman. Selain itu, ada Coast Guard (CG) yang bekerja di bawah 

naungan beberapa kementrian, yaitu Kementerian Infrastruktur dan Lingkungan, 

Kementerian Pertahanan, Kementerian Keamanan dan Kehakiman, Kementerian 

Dalam Negeri dan Kerajaan, Kementerian Keuangan, Kementerian Urusan 

Ekonomi, Kementerian Pertanian dan Inovasi. CG menjaga keamanan perbatasan 

di Laut Timur dan memiliki tanggung-jawab dalam menjalankan ke-14 fungsi 

yang dibagi ke dalam dua sub-kategori, yaitu Pelayanan dan Penegakan Hukum. 

Sub-kategori Pelayanan terdiri dari fungsi-fungsi berikut, bantuan navgasi; riset 

lalu lintas maritim; Vessel Traffic Services (VTS); pembatasan dan penanganan 

akibat dari bencana dan insiden; bantuan maritim dan operasi Search and Rescue 

(SAR); dan distresi, urgensi, dan keselamatan lalu lintas radio. Sedangkan, sub-

kategori Penegakan Hukum terdiri dari fungsi-fungsi berikut, penegakan hukum 

dan ketertiban (polisi); pengawasan aktivitas impor, ekspor, dan transit barang 

(bea cukai); penegakan hukum lingkungan; pengawasan yang ditujukan untuk 

membatasi tangkapan dan perlindungan sektor perikanan; pemeriksaan 

perlengkapan kapal; kontrol perbatasan; pengawasan produk gas dan minyak di 

Laut Utara; dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan pengiriman. 

 

4.1.2.  Institusi Eksternal 

Kerjasama internasional merupakan aspek penting dalam melaksanakan 

kebijakan luar negeri. Maka dari itu, selain institusi internal, institusi eksternal 

juga memiliki peran dalam kebijakan luar negeri yang diterapkan Belanda. 

Adapun institusi-institusi eksternal Belanda yang turut berkontribusi dalam 
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kebijakan luar negeri Belanda, khususnya dalam masalah perdagangan narkoba 

global, diantaranya, UE dan UNODC. 

UE sebagai organisasi regional menetapkan beberapa persyaratan bagi 

kandidat negara yang ingin menjadi negara anggota UE yang dinamakan 

„Copenhagen criteria‟.
72

 Adapun kriteria tersebut adalah politis, artinya negara 

terkait harus memiliki institusi stabil yang menjamin demokrasi, aturan hukum, 

dan HAM, ekonomis, artinya negara terkait harus memiliki pasar ekonomi yang 

mampu mengatasi tekanan kompetitif dan kekuatan pasar di dalam UE, dan legal, 

artinya negara terkait harus menerima aturan hukum, perundang-undangan, dan 

praktik UE yang telah ditetapkan, terutama tujuan utama serikat politik, ekonomi 

dan moneter.
73

 Selain itu, UE juga membawahi lembaga-lembaga yang memiliki 

peran yang berbeda terkait pembuatan dan penerapan kebijakan, Adapun 

lembaga-lembaga tersebut diantaranya, Parlemen (Parlement), Dewan (Council), 

dan Komisi (Commission). 

Parlemen Eropa memiliki tiga peran utama, yaitu legislatif, pengawasan, 

dan pendanaan.
74

 Adapun tugas-tugas dari Parlemen Eropa terkait kebijakan 

antara lain, mendiskusikan kebijakan UE bersama dengan Dewan Eropa, 

mengeluarkan aturan hukum UE bersama Dewan Eropa berdasarkan usulan 

Komisi Eropa, menyetujui anggaran UE, pemeriksaan demokratis terhadap 

seluruh institusi UE. Masalah narkoba juga muncul di berbagai ranah Parlemen 
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ketika menyangkut permasalahan keamanan internal dan/atau hubungan dengan 

negara-negara non-UE.
75

 

Dewan Eropa merupakan institusi UE yang memiliki peran koordinasi 

kebijakan bagi negara-negara anggota UE dan menjelaskan arah politik dan 

prioritas UE, terdiri dari negara-negara anggota yang direpresentasikan oleh 

kepala pemerintahan atau negara masing-masing negara, Presiden Dewan dan 

Presiden Komisi.
76

 Dewan Eropa bukan salah satu institusi legislatif UE, namun 

bertugas mengatur agenda kebijakan UE dengan melihat kesimpulan selama rapat 

Dewan Eropa yang mengidentifikasikan pokok masalah dan tindakan yang akan 

diambil. Dewan UE memiliki sejumlah komite dan kelompok kerja yang terlibat 

dalam implementasi kebijakan, khususnya COSI dan Horizontal Drugs Group 

(HDG). 

Komisi Eropa memiliki empat tugas utama yaitu mengusulkan peraturan 

hukum baru, mengelola kebijakan UE dan alokasi pendanaan UE, melaksanakan 

aturan UE, dan merepresentasikan UE secara internasional.
77

 Tugas-tugas Komisi 

Eropa terkait kebijakan diantaranya adalah mengatur prioritas pengeluaran UE 

bersama Dewan dan Parlemen Eropa, menyusun anggaran tahunan untuk disetujui 

oleh Dewan dan Parlemen Eropa, mengawasi pengeluaran di bawah pengawasan 

Court of Auditors, memastikan bahwa hukum UE diterapkan dengan benar di 

semua negara anggota. 
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COSI bertugas mendefinisikan, menerapkan, mengawasi, dan 

mengevaluasi aktivitas UE dalam suatu siklus kebijakan. Sedangkan, HDG 

memiliki peran sentral dalam pengembangan strategi dan rencana terkait narkoba 

di UE, lingkup HDG mencakup semua ranah yang menyangkit pengurangan 

pasokan dan permintaan narkoba.
78

 Sejumlah kelompok kerja Dewan UE yang 

turut berperan dalam kebijakan narkoba, diantaranya Customs Cooperation 

Working Party, Working Party on Customs Union, the Coordinating Committee di 

divisi kepolisian dan kerjasama yudisial dalam masalah kriminal.
79

 Selain kedua 

lembaga tersebut, UE juga memiliki divisi-divisi yang turut berperan dalam 

tindakan penanganan perdagangan narkoba, yaitu Europol, Eurojust, EMCDDA, 

Frontex, CEPOL.
80

 

Europol atau European Police merupakan lembaga penegak hukum UE 

yang bertujuan mendukung otoritas penegak hukum melalui pertukaran informasi 

dan analisis intelejensi kriminal, dengan menyediakan layanan strategis dan 

operasional kepada lembaga penegak hukum.
81

 Adapun layanan tersebut 

diantaranya berupa analisis operasional, keahlian teknis dan forensik, kontribusi 

lapangan seperti penggeledahan lokasi laboratorium ilegal ataupun area produksi 

narkoba, publikasi laporan teknis dan perbandingan pada bahan kimia dan 

peralatan yang disita dari area produksi ilegal, dan kontribusi dalam tim 

investigasi gabungan. Aktivitas terkait perdagangan narkoba, khususnya 

pengurangan produksi narkoba, dan pencucian uang menjadi salah satu prioritas 

Europol selama berulang-ulang. 
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Laporan analisis yang dipublikasikan oleh Europol terkait TOC 

diantaranya adalah EU Organised Crime Threat Assessment (OCTA) dan EU 

Terrorism Situation and Trend Report, yang berisi mengenai proses perencanaan 

dan pembuatan kebijakan, seperti siklus kebijakan. Europol bekerjasama dengan 

negara-negara anggota UE melalui unit nasional Europol yang berfungsi sebagai 

pusat informasi, dan mendukung operasi kepolisian nasional. Negara-negara 

anggota UE memiliki akses ke Europol melalui liaison officer (LO), perwakilan 

Europol yang ditempatkan di negara-negara tersebut. 

Eurojust merupakan unit kerja yudisial UE yang memfasilitasi dan 

mengkoordinasikan kerjasama dalam kasus-kasus TOC, membantu negara-negara 

anggota untuk saling berkolaborasi terkait penanganan aktivitas TOC, dan 

memenuhi permintaan negara-negara anggota untuk melakukan penyelidikan dan 

pengadilan.
82

 Salah satu bidang Eurojust adalah terkait aktivitas TOC, termasuk 

perdagangan narkoba. Kasus perdagangan narkoba yang telah ditangani oleh 

Eurojust selama tahun 2009 hingga 2012 terus mengalami peningkatan, dari 484 

kasus di periode tahun 2009 hingga 2010, meningkat menjadi 512 di periode 

tahun 2011 hingga 2012.  

EMCDDA atau European Monitoring Centre for Drugs and Drug 

Addiction menyediakan informasi yang faktual, objektif, akurat, dan reliable dan 

comparable di tingkat kawasan Eropa. Informasi yang disediakan oleh EMCDDA 

berfokus pada isu narkoba dan obat-obatan ilegal, terkait kasus kecanduan 

narkoba dan konsekuensinya, pasokan dan permintaan narkoba, informasi 

penegakan hukum terkait isu tersebut, penyitaan narkoba, potensi dan keaslian 
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narkoba, dan harga ritel narkoba. Data yang dikumpulkan oleh EMCDDA 

sebagian besar berasal dari Reitox National Focal Points. Selain menyediakan 

informasi, EMCDDA juga mengoperasikan Early Warning System (EWS) 

bersama Europol.  

Frontex atau European Border and Coast Guard Agency dibentuk untuk 

meningkatkan manajemen terintegrasi dari perbatasan eksternal UE. Tugas 

Frontex diantaranya melakukan analisis resiko, melakukan operasi gabungan di 

perbatasan UE (laut, udara, dan darat), memfasilitasi penelitian dan 

mengembangkan standar pelatihan, dan mengembangkan sistem informasi. 

Frontex berhubungan erat dengan mitra internasional, seperti Europol, Eurojust, 

CEPOL, Interpol, dan UNODC. 

CEPOL atau European Police College turut berkontribusi dalam 

pengembangan kerjasama antar divisi kepolisian seluruh UE. CEPOL 

memfasilitasi sarana pelatihan dengan berbagai aspek yang relevan terkait dengan 

akitivitas pengamanan dan pengurangan pasokan narkoba. Sarana pelatihan yang 

dimaksud misalnya pelatihan untuk tindak penyitaan laboratorium obat-obatan 

ilegal, juga pelatihan bagi para petugas penegak hukum terkait berbagai aspek. 

Sarana pelatihan tersebut tidak hanya diikuti oleh negara-negara anggota UE, 

tetapi juga negara-negara dan organisasi-organisasi internasional lainnya, dan 

mitra serta badan milik UE. 

Institusi-institusi tersebut memiliki perannya masing-masing baik dalam 

pembuatan ataupun pelaksanaan kebijakan. Peneliti membagi institusi-institusi 
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tersebut ke dalam dua kategori sesuai perannya masing-masing ke dalam Tabel 

4.1 di bawah. 

Tabel 4.1. Institusi yang Terkait dalam Pembuatan dan Implementasi 

Kebijakan Luar Negeri Belanda tentang Perdagangan Narkoba Global 

 

Pembuatan Kebijakan  Implementasi Kebijakan 

Institusi Fungsi Institusi Fungsi 

Institusi Internal 

 Kabinet 

 

 Pendiskusian dan 

pengambilan 

keputusan terkait 

kebijakan di 

Belanda. 

Institusi Internal 

 RNM 

 

 

 CG 

 

 

 Bea Cukai 

 

 

 FIOD 

 

 Pengawasan 

perbatasan udara 

Belanda. 

 Pengawasan 

perbatasan laut 

Belanda. 

 Pengawasan 

keuangan 

perbatasan. 

 Pengawasan 

perencanaan 

ekonomi, dan 

pergerekan barang. 

Institusi Eksternal 

 Parlemen 

Eropa 

 

 

 Dewan Eropa 

 

 

 

 Komisi Eropa 

 

 Penetapan aturan 

hukum UE, 

pengawasan, 

pendanaan. 

 Pengkoordinasian 

kebijakan untuk 

para negara 

anggota UE. 

 Pengelolaan 

kebijakan dan 

alokasi pendanaan 

UE. 

Institusi Eksternal 

 EMCDDA 

 

 

 

 Europol 

 

 

 

 

 Eurojust 

 

 

 

 

 Frontex 

 

 

 

 

 CEPOL 

 

 Penyediaan 

informasi terkait 

narkoba di kawasan 

Eropa. 

 Pendukung otoritas 

penegak hukum 

(pertukaran 

informasi & 

analisis). 

 Pengkoordinasian 

kerjasama dalam 

kasus-kasus 

kriminal lintas 

batas. 

 Pengembangan 

manajemen 

terintegrasi dari 

perbatasan eksternal 

UE. 

 Pengembangan 

kerjasama antar 

divisi kepolisian di 

UE. 

Sumber: dirangkum oleh penulis dari sub bab 4.1.1 dan 4.1.2. 
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Dinamika perdagangan narkoba global yang dibahas dalam penelitian ini 

merupakan perdagangan narkoba dari empat jenis narkoba, yaitu kokain, heroin, 

ganja, dan ekstasi. Adapun gambaran umum mengenai jenis-jenis narkoba yang 

dibahas dalam penelitian ini dijelaskan dalam sub bab berikut. 

4.2.  Jenis-jenis Narkoba 

Kokain terdaftar sebagai salah satu zat adiktif berbahaya yang apabila 

disalahgunakan akan menimbulkan resiko yang serius. Narkoba jenis ini dibuat 

dari ekstrak tanaman koka (Erythroxylum coca lamark) yang tumbuh secara 

meluas di wilayah Andean-Amazonian. Kokain tidak hanya diproduksi dari 

ekstrak tanaman koka, tetapi juga diproduksi secara sintetis, dan terdapat dua 

bentuk kokain yang paling umum beredar, yaitu kokain bubuk (HCl, garam 

hidroklorida) dan kokain kristal (crack cocain).
83

 Narkoba jenis kokain 

memberikan efek berupa peningkatan energi, seperti kepekaan terhadap 

lingkungan sekitar meningkat, bagi penggunanya. Namun, apabila dikonsumsi 

berlebihan dapat beresiko meningkatkan detak jantung, tekanan darah, dan suhu 

tubuh, mendatangkan penyakit bronkitis kronis dan gagal jantung, menyebabkan 

depresi, halusinasi, dan ketergantungan psikologis yang kuat.
84

 

Narkoba jenis heroin diproduksi dari tanaman opium poppy (Papaver 

somniferum) yang banyak ditemukan di beberapa provinsi tertentu di Afghanistan. 

UNODC menyebutkan bahwa Afghanistan dianggap sebagai negara pemasok 

heroin utama global sejak tahun 1980-an, dimana sekitar 90 persen dari total 
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heroin yang diperdagangkan secara universal berasal dari opium yang ditanam 

disana.
85

 Narkoba jenis heroin memberikan efek relaksasi dan kegembiraan, serta 

sebagai penghilang rasa sakit bagi penggunanya. Namun, apabila dikonsumsi 

berlebihan akan menyebabkan masalah pernafasan, dan kerusakan struktur di 

bagian dalam hidung dan paru-paru, serta malnutrisi.
86

 Narkoba ini lebih sering 

dikonsumsi menggunakan suntikan, sehingga resiko yang ditimbulkan tidak hanya 

berupa kecanduan, tetapi juga termasuk penularan penyakit yang ditularkan 

melalui darah, seperti HIV/AIDS dan Hepatitis C. UNODC juga menyebutkan 

bahwa narkoba jenis heroin merupakan jenis narkoba yang paling bermasalah, 

dimana penggunanya yang mengalami kematian ataupun membutuhkan 

rehabilitasi lebih banyak dibanding pengguna narkoba jenis lainnya.
87

  

Narkoba jenis ganja diproduksi dari tanaman Cannabis sativa, pada 

umumnya dikonsumsi dalam tiga bentuk, yaitu ganja herbal (marijuana), bentuk 

daun kering dan kuncup bunga cannabis, dan ganja resin (hashish). Narkoba jenis 

ini memberikan efek relaksasi bagi penggunanya. Namun, apabila dikonsumsi 

berlebihan akan memberikan efek potensi kecemasan, penurunan kinerja otak dan 

berat badan, dan karena dikonsumsi dengan cara dihisap, ganja memberikan 

resiko penyakit kanker paru-paru, bronkitis akut, dan gangguan terhadap paru-

paru lainnya, serta penyakit skizofrenia.
88

 Afghanistan dan Moroko sering 

disebut-sebut sebagai negara asal tanaman cannabis, namun tanaman cannabis 
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banyak dibudidayakan di hampir seluruh negara secara universal.
89

 Narkoba jenis 

ganja merupakan narkoba yang paling mudah dijumpai di hampir seluruh negara, 

dan merupakan yang paling banyak diproduksi dibanding narkoba jenis lain 

secara universal. Jenis ganja herbal merupakan yang paling banyak ditemukan di 

banyak negara, sedangkan jenis ganja resin merupakan yang paling banyak 

ditemukan di kawasan Eropa.
90

 Tingkat tertinggi produksi ganja herbal ditemukan 

di kawasan Afrika, kemudian Amerika Utara dan Selatan, sementara produksi 

ganja resin banyak ditemukan di kawasan Eropa, Timur Tengah, Asia Selatan, dan 

Afrika Utara.
91

 

Amphetamine-type Stimulants (ATS) merupakan sekelompok stimulan 

yang terdiri dari zat-zat sintetis, termasuk amfetamin, metamfetamin, 

methcathinone, dan sekelompok zat-zat ekstasi (methylenedioxy-

methamphetamine/ MDMA dan analognya). Obat-obatan sintetis ini pada 

umumnya berbentuk tablet dan kristal, memiliki efek stimulasi terhadap sistem 

syaraf pusat dan mempengaruhi tingkatan dan aktivitas neurotransmitter penting 

seperti dopamin, neropinefrin, dan serotonin.
92

 ATS, khususnya amfetamin dan 

metamfetamin memiliki efek mempercepat terhadap kinerja otak, mental, dan 

fisik. Apabila dikonsumsi berlebihan mampu menimbulkan efek terhadap sikap 

reaksi yang berlebihan hingga mengalami psikosis paranoid (atau disebut 

amphetamine psychosis) bahkan depresi. Ekstasi juga memiliki efek serupa, 

namun ekstasi memiliki efek yang lebih dominan terhadap penghambatan 

serotonin, dan pada dosis yang lebih tinggi dapat menimbulkan efek emfatogenik 
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bahkan halusinogen. Di penggunaan awal, para pengguna ekstasi akan mengalami 

peningkatan kepercayaan diri dan kemampuan bersosialisasi, dan apabila 

berlebihan akan berpotensi mengalami masalah kejiwaan dan fisik, serta 

kerusakan otak dan hati.
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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

6.1.  Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari data sekunder, 

diantaranya berasal dari EMCDDA, dan Europol, mengenai dinamika aktivitas 

perdagangan narkoba global di Belanda selama tahun 2009 hingga 2012 

didapatkan beberapa poin penting sebagai berikut: 

Perdagangan kokain global di Belanda selama periode tahun tersebut 

dalam aktivitas pengiriman dari negara asal kokain ke Belanda, mengalamai 

perkembangan dalam aspek penambahan rute pengiriman ke Afrika Selatan, 

Kenya, dan Mauretania. Perkembangan yang sangat signifikan terlihat pada 

peningkatan jumlah penyitaan kokain dari tahun 2009 hingga tahun 2010 dari 

angka 4.934 kg menjadi 10.020 kg. 

Data untuk aktivitas perdagangan narkoba heroin pada periode tersebut 

terbatas, namun dapat diketahui bahwa Belanda tetap dijadikan sebagai negara 

transit yang strategis bagi para pelaku perdagangan heroin global. Serupa dengan 

perdagangan kokain, perkembangan dalam aktivitas pengiriman heroin terlihat 

pada rute pengiriman heroin dari negara asal ke Belanda, yaitu pelebaran rute 

melalui perbatasan Jerman. Sementara, selama periode tersebut, jumlah penyitaan 

heroin terlihat naik-turun dan harga rerata heroin terus menurun. 
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Aktivitas produksi ganja yang dijalankan para pelaku TOC di Belanda 

mengalami beberapa perkembangan selama periode ini, diantaranya produksi 

ganja yang terlihat melebar ke wilayah perbatasan Jerman-Belanda, penggunaan 

internet sebagai media pemasaran ganja, dan jumlah penyitaan ganja di Belanda 

yang mengalami naik turun. Namun, diketahui bahwa jumlah kedai kopi yang 

menjual ganja di Belanda terus mengalami penurunan selama periode ini. 

Perdagangan global narkoba jenis ekstasi di Belanda berbeda dengan perdagangan 

narkoba jenis lainnya, ekstasi yang ditemukan di Belanda selama periode ini 

diketahui diproduksi di wilayah Belanda. Selain itu, perkembangan terlihat pada 

motif yang digunakan para pelaku TOC dengan menggunakan substansi baru yang 

sulit dideteksi, yaitu MMDMG, dan jumlah penyitaan ekstasi di Belanda selama 

periode ini mengalami naik-turun. 

Adapun kebijakan luar negeri yang diterapkan Belanda terhadap 

permasalahan perdagangan narkoba global di Belanda selama tahun 2009 hingga 

2012 adalah EU Drugs Action Plan (2009-2012) yang merupakan bagian dari EU 

Drugs Strategy (2005-2012). EU Drugs Action Plan (2009-2012) merupakan 

kebijakan bersama yang memiliki lima priorias, yaitu peningkatan koordinasi, 

pengurangan permintaan (narkoba), pengurangan pasokan (narkoba), peningkatan 

kerjasama internasional, dan peningkatan pemahaman masyarakat tentang 

fenomena narkoba. Rencana aksi ini diajukan oleh Komisi Eropa kepada 

Parlemen Eropa. EU Drugs Action Plan (2009-2012) dibuat berdasarkan hasil 

evaluasi rencana aksi periode sebelumnya yang dilaksanakan oleh Komisi Eropa, 

dan didukung oleh para negara anggota UE, dan badan UE lainnya, seperti 
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Europol dan EMCDDA. Adapun hasil analisis peneliti terhadap kebijakan tersebut 

menggunakan ketiga level analisis Kenneth Waltz adalah sebagai berikut. 

Level sistemik menjelaskan kebijakan luar negeri yang direfleksikan dari 

kondisi dalam sistem internasional yang menekan negara untuk bertindak dengan 

cara tertentu dengan mengikuti kebijakan luar negeri tertentu. Peneliti menilai 

bahwa kondisi perdagangan narkoba di kawasan Eropa akan terus mengalami 

pembaruan sehingga dalam menanggapinya diperlukan kebijakan yang inovatif 

dan melibatkan pengkordinasian antar negara di dalam kawasan Eropa, dan peran 

UE sangat penting dalam kebijakan tersebut, hal ini dikarenakan UE merupakan 

wadah yang sesuai, dan UE memiliki wewenang untuk mewajibkan para negara 

anggotanya untuk menerapkan kebijakan bersama milik UE, salah satunya EU 

Drugs Action Plan (2009-2012). 

Dalam menganalisis kebijakan menggunakan level negara-bangsa 

diperlukan berberapa indikator seperti sifat negara, jenis pemerintahan, dan 

struktur birokrasi. Mayoritas area kebijakan UE penting bagi Belanda, sehingga 

Belanda juga menjadikan kebijakan UE sebagai model kebijakannya. Belanda 

menganggap peran UE dalam menjalankan kebijakan luar negerinya adalah 

penting, dan kerjasama antar negara amat diperlukan. Berdasarkan pernyataan 

tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa Belanda akan mendukung segala bentuk 

kebijakan yang dikeluarkan oleh UE, terlebih yang melibatkan pengkoordinasian 

kerjasama antar negara anggota, termasuk EU Drugs Action Plan (2009-2012).  

Dalam menganalisis kebijakan luar negeri menggunakan level individu 

diperlukan beberapa indikator seperti latar belakang, cara berfikirnya, paradigma 
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yang dianut, dan prioritas pribadinya. Dalam hal ini, peneliti menganalisis 

Perdana Menteri Belanda yang menjabat pada saat itu menggunakan indikator 

yang telah disebutkan. Perdana Menteri Balkenende cenderung memiliki prioritas 

lebih terhadap permasalahan sosial dan ekonomi, namun Balkenende juga 

mendukung integrasi dan kerja sama antar negara kawasan Eropa, dan kebijakan 

narkoba EU Drugs Strategy (2005-2012) termasuk EU Drugs Action Plan (2009-

2012) pada khususnya. Peneliti menyimpulkan, berdasarkan pernyataan tersebut 

tentunya tidak hanya menunjang kebijakan luar negeri yang diterapkan, tetapi 

juga turut menunjang kedua level analisis lainnya. 

 

6.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, saran yang dapat 

diberikan oleh peneliti adalah agar Belanda juga lebih memfokuskan 

kebijakannya pada perdagangan narkoba tidak hanya perlindungan kesehatan bagi 

para pengguna narkoba saja.  

Penelitian ini memiliki kekurangan yaitu tidak menggunakan data primer, 

maka untuk peneliti selanjutnya diharapkan untuk menggunakan data primer 

supaya analisis yang dihasilkan lebih akurat dibanding analisis menggunakan data 

sekunder yang berpotensi menimbulkan mispersepsi dalam menyikapi fenomena. 

Selain itu, karena penelitian ini berfokus pada kebijakan luar negeri Belanda 

mengenai perdagangan narkoba global yang diterapkan pada tahun 2009 hingga 

2012, sedangkan dinamika dalam perdagangan narkoba bisa terus mengalami 

pembaruan tiap tahun, maka diperlukan penelitian selanjutnya yang mampu 

menjelaskan kebijakan luar negeri yang diterapkan pada tahun-tahun selanjutnya.  
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