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Abstrak  

 

Isu keamanan dalam dunia Internasional mulai mengalami perubahan, dimana isu 

terhadap keamanan non tradisional mulai masif menjadi ancaman dalam tatanan global. 

Kelompok kejahatan transnasional (Transnational Organized Crime) merupakan salah satu 

contoh isu keamanan non tradisional yang semakin eksis mengancam kedamaian dalam dunia 

internasonal, Transnational Organized Crime terbagi kedalam 18 jenis menurut PBB salah 

satunya yaitu Drugs Trafficking. Penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada 

bagaimana penanggulangan terhadap kelompok drugs trafficking yang terdapat di Filipina pada 

rentang waktu tahun 2010-2016 atau pada masa pemerintahan Presiden Beniqno Aquino III. 

Theory of Change dari Tim Midgley merupakan teori yang digunakan peneliti dalam 

penelitiannya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif untuk 

menggambarkan bagaimana upaya yang telah dilakukan oleh Filipina dalam menanggulangi 

kelompok Drugs Trafficking.  

Kata Kunci : Filipina, Drugs Trafficking, Theory of Change 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract  

 

Security issues in international framework has changed, the issues of non-traditional 

security getting massive and became a threat in global framework. The transnational organized 

crime is one of the example of non-traditional security issues, that happens to be more exists 

and threatening to the international world. United Nations divided the transnational organized 

crime into 18 categories, and one of the category is drugs trafficking. This research focused in 

drugs trafficking by the transnational organized crime that happened in Philippine on period 

2010-2016 under The President of Philippine Beniqno Aquino III. Author using the Theory of 

Change by Tim Midgley in this research and author use descriptive methods to explained, how 

the Philippine’s government tackle and prevent drugs trafficking by the transnational organized 

crime in Philippine. 

Keywords : Philippine, Drug Trafficking, Theory of Change  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

 

Transnational organized crime atau TOC merupakan suatu ancaman yang 

cukup masif dan memiliki pengaruh terhadap keamanan nasional maupun keamanan 

dunia internasional dimana memiliki implikasi terhadap keselamatan individu ataupun 

stabilitas ekonomi di seluruh dunia. Tidak hanya berfokus kepada jaringan 

kejahatannya yang semakin berkembang aktivitas yang dilakukan oleh kelompok 

kejahatan transnasional juga mulai terbagi ke banyak fokus sehingga akan berdampak 

pada ancaman yang berbeda-beda. Dalam dunia internasional, negara yang berkembang 

dengan legalitas hukum yang lemah cenderung membuat TOC sangat rentan untuk 

berkembang didalam kondisi negara yang seperti itu. Di negara-negara yang lemah juga 

kelompok kejahatan transnasional tersebut cenderung didukung dengan banyaknya 

kelompok yang melakukan korupsi untuk mendukung aktifitas yang dilakukan oleh 

kelompok TOC tersebut, hal  ini  dilakukan dengan cara memberikan suap langsung, 

selain tu jaringan TOC juga dapat melemahkan stabilitas keamanan di suatu negara. 1    

Kita dapat mengambil contoh mengenai pendistribusian narkoba dari Meksiko 

ke Amerika Serikat yang dilakukan melalui daerah-daerah perbatasan baik darat, laut, 

maupun udara dan jalur darat dipilih menjadi jalur yang paling banyak digunakan untuk 

menyelundupkan narkoba, ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya adalah 

                                                           
1 Transnational  Organized Crime : A Growing Threat to National and International Security, diakses dalam 
https://www.whitehouse.gov/administration/eop/nsc/transnational-crime/threat, pada tanggal 29 April 2016 



mudahnya praktek suap di wilyah perbatasan Amerika Serikat dimana kartel menyuap 

kurang lebih $20 agar dapat melintasi perbatasan tersebut 2.  

Dalam bukunya yang berjudul International Criminal Law, M. Cherif Bassiouni 

berpendapat bahwa kejahatan internasional atau TOC merupakan suatu tindakan yang 

menyangkut pidana internasional  yang terdapat 3 unsur didalamnya yaitu unsur 

internasional,  unsur transnasional dan juga unsur kebutuhan atau necessity. Didalam 

unsur internasional sendiri terdapat ancaman yang secara tidak langsng mengancam 

perdamaian serta keamana dunia internasional, sedangkan dari kecamata transnasional 

melihat bahwa aktvitas yang dilakukan akan memiliki dampak di  lebih dari satu negara 

karena metode yang digunakan oleh TOC sendiri melampui batas teritorial di  negara 

yang bersangkutan.  Dan yang terakhir yaitu unsur kebutuhan atau necesity dimana 

didalamnya masuk unsur yang dibutuhkan oleh negara negara dalam dunia 

internasional untuk menganggulangi TOC tersebut. 3 

Pada tahun 1995, PBB kemudian mengidentifikasi kejahatan transnasional 

kedalam 18 jenis yaitu terorisme, money laundering, perdagangan gelap  tentara dan 

juga senjata, pencurian objek seni dan kebudayaan, bajak laut, pembajakan pesawat, 

bajak laut, kejahatan terhadap lingkungan, human trafficking, perdagangan organ tubuh 

manusia, drugs trafficking, korupsi, penipuan, penyusupan bisnis legal, penyogokan 

pejabat publik, penyogokan pejabat partai, cyber crime, dan pencurian karya 

intelektual. Selain itu PBB juga mengesahkan UN Convention Agains Transnational 

Organized Crime atau UNCATOC dan biasa dikenal dengan Palermo Convention pada 

15 November 2000. 4 

                                                           
2 Faisal Ranil dan Efragil Samosir, Dampak Kerjasama Merida Initiative Terhadap Penanggulangan Peredaran 
Narkoba di Meksiko Tahun 2007-2012, diakses dalam file:///D:/article.pdf, pada tanggal 29 April 2017 
3 Transnational Organized Crime, diakses dalam http://lpsk.go.id, pada tanggal 29 April 2017 
4 Ibid  



Salah satu permasalahan yang cukup krusial dan juga menguntungkan dari 

industri ini adalah pasar untuk obat-obatan terlarang dimana diperkirakan lebih dari 

$500 miliar pertahun didapatkan dari industri jenis ini. 5 Perdagangan dari obat-obatan 

terlarang juga telah masuk kedalam bisnis internasional yang telah berlangsung selama 

kurang lebih 40 tahun. Bisnis ini terus berjalan hingga sekarang karena adanya faktor 

permintaan yang semakin meningkat didalam dunia internasional. 6  

Drugs Trraficking sendiri adalah suatu perdagangan gelap dalam skala global 

yang melibatkan distribusi, manufaktur, budidaya dan penjualan zat zat yang terlarang. 

Berdasarkan data yang diberikan oleh UNODC, konsumsi heroin pada level global 

mencapai 430 ton, dimana kebanyakan berasal dari Afganistan Rute balkan dan utara 

adalah rute yang utama yang menghubungkan antara Afganistan dan juga negara 

federasi Rusia dan Eropa Barat. Rute Balkan sendiri melewati Turki, Pakistan, Yunani, 

Iran dan juga Eropa Tenggara yaitu di Bulgaria untuk pasar di kawasan Eropa Barat 

yang memiliki sekitar $20 Milyar untuk nilai pasar tahunannya, sedangkan untuk rute 

utara melalui Uzbekistan, Turkmenistan dan Tajikistan untuk Kazaktan dan Federasi 

Rusia dengan nilai pasar tahunannya yang sekitar $13 Miliar. Pada tahun 2007-2008 

diperkirakan sekitar 16-17 juta penduduk di  dunia menggunakan obat-obatan terlarang 

ini. 7  

Jalur perdagangan drugs trafficking yang ada di kawasan Asia Tenggara sendiri 

bermula dari Myanmar dimana Myanmar merupakan salah satu negara di kawasan Asia 

Tenggara yang masuk ke dalam negara penghasil opium terbesar di dunia. 8 sepanjang 

                                                           
5 ibid 
6 Ibid  
7 Drug Trafficking, diakses dari https://www.unodc.org/unodc/en/drug-trafficking/, pada tanggal 19 April 2017 
8 Trafficking of Methamphetamine from Myanmar and China to the Region Chapter 6, diakses dalam 
https://www.unodc.org/documents/toc/Reports/TOCTA-EA-Pacific/TOCTA_EAP_c06.pdf, pada tanggal 12 Juni 
2017 



tahun 2010, pihak berwenang di kawasan Thailand mengatakan bahwa kurang lebih 

satu milyar pil methampthetamine dan crystal methamphetamine yang berasal dari 

Myanmar telah diperdagangkan dimana sekitar 80% datang dari provinsi Thailand di 

bagian utara dan sekitar 20% sisanya dari negara Laos dan juga juga Kamboja. 9 

beberapa negara di Asia yang mempunyai lab pembuat methamphetamine yang cukup 

besar diantaranya ada di China, Indonesia, dan juga Filipina. 10 

Cara yang digunakan sebagai jalur perdagangan narkoba di  wilayah Asia 

Tenggara diantaranya melalui perbatasan-perbatasan yang ada, di penyebrangan 

perbatasan, bahkan tak jarang kegiatan drugs trafficking terjadi di sepanjang sungai 

mekong. Tak jarang mereka juga menggunakan jalur laut dimana dari pelabuhan di 

selatan Myanmar menuju ke Thailand selatan, Malaysia dan juga Indonesia sampai 

pada akhirnya para pelaku drugs trafficking tersebut membawa methamphetamine 

masuk ke kawasan Filipina melalui penerbangan komersial.11 

Filipina sebagai salah satu negara yang berada di kawasan Asia Tenggara, 

berdasarkan United Nations World Drug Report negara Filipina termasuk ke dalam 

negara yang memiliki tingkat produksi yang cukup tinggi pada jenis methamphetamine 

hydrocholoride atau shabu. 12 Selain itu tingkat konsumen narkotika di narkoba berada 

pada kisaran umur antara 16 tahun hingga 64 tahun. Disini dengan semakin 

meningkatnya konsumsi domestik pada jenis methamphetamine dan marijuana 

menjadikan narkoba sebagai tantangan bagi negara Filipina. 13   

                                                           
9 Ibid  
10 Ibid  
11 ibid 
12 Ibid  
13 Jeffry E. Esplanada, diakses dalam http://newsinfo.inquirer.net/168143/un-drug-report-philippines-has-
highest-rate-of-shabu-use-in-east-asia, pada tanggal 5 Maret 2017 



Kegiatan drugs trafficking di negara Filipina telah berlangsung cukup lama, 

dimana pada tahun 60an sampai dengan tahun 80an, jenis narkoba yang paling banyak 

dan merupakan ancaman bagi negara Filipina sendiri adalah ganja.14 Dimana ganja 

tumbuh subur  di negara ini. Penanaman dari narkoba jenis ini terkonsentrasi di 

beberapa wilayah di Filipina diantaranya yaitu Luzon Utara, Visayas, dan Mindanao. 15 

Memasuki tahun 90an atau semenjak dikenalkannya ATS atau amphetamine 

type stimultant, membuat Shabu kemudian menjadi primadona di  negara tersebut yang 

membuat pemerintah lebih intensif untuk pemberantasan . 16 

Dengan semakin berkembangnya tren produksi dari obat-obatan terlarang, 

maka di Filipina juga terjadi beberapa perubahan dimana jika sebelumnya obat-obatan 

terlarang di  produksi di daerah daerah pedesaan maka kemudian berpindah ke pabrik 

pabrik yang ada di  daerah perkotaan yang membuat narkoba makin dekat dengan 

masyarakat Filipina sendiri. 17 

Jika dilihat dari letak geografisnya, Filipina sendiri menjadi wilayah yang cukup 

menguntungkan bagi pasar obat-obatan terlarang hal ini dikarenakan Filipina menjadi 

tempat bertemunya kartel-kartel narkoba yang berasal dari Meksiko seperti kartel 

Sinaloa dan kartel narkoba yang berada di wilayah Asia dengan kata lain bahwa Filipian 

merupakan tempat bertemunya pasar narkoba barat dan juga timur. 18Selain itu Filipina 

juga menjadi pusat perdagangan bagi kartel yang ada di barat untuk melakukan 

ekspansi obat-obatan terlarang ke wilayah yang ada di timur.  

                                                           
14 Drug Problem In The Philippines Then and Now,2012, diakses dalam 
http://pdea.gov.ph/images/AnnualReport/2012AR/2012Adecadeofmilestone2.pdf, pada tanggal 12 Juni  2017 
15 Ibid  
16 ibid 
17 Ibid  
18 Ibid  



Umumnya narkoba masuk ke Filipina melalu jalur laut karena dinilai lebih 

mudah dibandingkan dengan jalur darat, beberapa wilayah yang menjadi primadona 

bagi para pelaku drugs trafficking diantaranya seperti wilayah Tagalog bagian selatan 

dan Luzon bagian tengah karena dinilai dekat dengan kawasan Metro Manila. 19 

Di  Filipina sendiri, untuk para pelaku dari kegiatan drugs trafficking di 

identifikasi kan terdapat dua kelompok di  dalamnya yaitu African Drug Syndicate dan 

China Drug Syndicate dimana China Drug Syndicate merupakan kelompok  dominan 

di negara tersebut. 20 para kelompok transnasional organized crime ini  sendiri 

termotivasi dari banyaknya keuntungan yang didapatkan.21 

Harga dari shabu yang ada di Filipina semakin mengalami  peningkatan, pada 

tahun 2002  harga pergram shabu  sekitar  Php 2.000/gram dan pada tahun 2009 sebesar 

Php 11.800/gram, hal  ini dipengaruhi dengan semakin banyaknya permintaan yang 

ada. 22  

Di tahun 2010, pada kurun waktu Januari hingga November 2010, pihak 

berwenang di Filipina telah menyita 222 kg Shabu  yang memiliki nilai setara dengan 

$49 juta, 1988 kg ganja senilai $2,5 juta, kurang lebih 17 juta tanaman dan juga bbit 

yang bernilai $75.900.00 serta menangkap kurang lebih 6453 orang yang terlibat 

perdagangan narkoba. Selain itu Filipina juga telah mengimplementasikan National 

Anti Drug Strategy dimana dalam usahanya memberantas obat-obatan terlarang 

                                                           
19 Ibid  
20 The Philippine Drug Situation, 2012, diakses dalam 
http://pdea.gov.ph/images/AnnualReport/2012AR/2012PhilippineDrugSituation.pdf, pada tanggal 12 Juni 
2017 
21 Ibid  
22 Ibid  



Filipina terus melakukan kerjasama antar lembaga lembaga terkait yang mengurusi 

masalah narkoba di wilayahnya, selain itu ada juga Drug treatment and prevention. 23 

Pada tahun 2011 juga pihak berwenang telah menyita 250 kg shabu senilai $68 

juta, 17.222 gram Kokain yang berjumlah $2 juta dan 960 tablet ekstasi yang berjumlah 

$26.790. 24 jelas jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya pada tahun 2010.  

Pemakaian narkoba jenis Shabu di Filipina juga meningkat setiap tahunnya, 

dimana berdasarkan data yang penulis dapatkan dari DDB pada tahun 2013 pemakaian 

Shabu mencapi 83,50% dan pemakaian ganja sbesar 28,02% jumlah ini terus meningkat 

setiap tahunnya pada tahun 2014 tercatat pemakaian Shabu berada pada angka 91,23% 

dan ganja pada angka 35,77% sedangkan di tahn 2015 pemakaian Shabu mencapai 

angka 96,74%. 25 

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari UN Drug Report mengatakan 

bahwa negara Filipina memiliki tingkat penggunaan methamphetamine yang tinggi 

pada umur 15-64 tahun di Regional Asia Tenggara yaitu dengan presentase sebesar 

2,1% kita tentu dapat melihat bahwa presentasi ini cukup tinggi jika kita bandingkan 

dengan negara di kawasan Asia Tenggara lainnya, diantaranya Thailand dan juga Lao 

PDR sebesar 1,4%, Malaysia dan juga Kamboja sebesar 0,6%, lalu selanjutnya yaitu 

Brunei Darussalam yang memiliki presentase sebesar 0,3% dan di posisi terakhir yaitu 

Indonesia dan juga Myanmar yang memiliki presentase sebesar 0,2%. 26 

                                                           
23 2011 International Narcotics Control Strategy Report (INCSR), diakses pada 
https://www.state.gov/j/inl/rls/nrcrpt/2011/vol1/156362.htm#philippines, pada tanggal 19 April 2017 
24 2012 International Nacotics Control Strategy Report (INCSR), diakses pada 
https://www.state.gov/j/inl/rls/nrcrpt/2012/vol1/184101.htm#Philippines, pada tanggal19 April 2017 
25 Statistic, diakses pada http://www.ddb.gov.ph/research-statistics/statistics, diakses pada 24 April 2017 
26 UN World Drug Report, hal 124, diakses dari https://www.unodc.org/documents/data-and-
analysis/WDR2011/World_Drug_Report_2011_ebook.pdf, pada tanggal 28 Januari 2018 



Berdasarkan apa yang sudah penulis jabarkan diatas, kita dapat simpulkan 

bahwa Filipina memiliki permasalahan terhadap drugs yang meningkat setiap 

tahunnya, selain itu berdasarkan data yang penulis dapatkan dari UN World Drug 

Report menuliskan bahwa Filipina merupakan negara yang memiliki tingkat 

penggunaan methamphetamine yang cukup tinggi di Regional Asia Tenggara khusunya 

dengan persentase sebesar 2,1% 27. Dengan berangkat dari justifikasi ini penulis melihat 

bahwa permasalahan terkait dengan drugs trafficking yang ada di Filipina adalah suatu 

permasalahan yang penting bagi penulis untuk diteliti.  

 

 

1.2 Rumusan Masalah  

 

Dari uraian latar belakang yang penulis tulis diatas maka untuk menemukan fokus 

penelitian penulis mengambil perumusan masalah sebagai berikut” Bagaimana upaya 

yang dilakukan oleh Filipina dalam menanggulangi drug trafficking yang terjadi di 

negaranya “ ?  

 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

 

Berdasarkan dari perumusan masalah yang diambil oleh penulis, penelitian ini dibuat 

dan dilakukan oleh peneliti dengan tujuan untuk melihat bagaimana peningkatan terkait 

drug trafficking wilayah Filipina dimana peningkatan ini dilihat dari aktivitas yang 

dilakukan oleh kelompok kejahatan transnasional.  

 

                                                           
27 Ibid  



1.4 Manfaat Penelitian  

 

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat, antara lain : 

a. Segi akademis  

1. Sebagai bahan kajian dalam membangun pemikiran dan pengembangan khususnya 

pada ilmu Hubungan Internasional, dan ilmu pengetahun yang lain  

2. Memberikan sumbangan informasi kepada peneliti selanjutnya yang berminat 

melakukan penelitian dengan topik yang sama  

3. Sebagai bekal wawasan dan pengetahun bagi  peneliti dalam mengembangkan 

kemampuan berfikir dan belajar untuk menganalisis permasalahan yang ada  

 

b. Segi praktis  

1. Penelitian yang peneliti lakukan sekiranya dapat menjadi bahan refrensi dan juga 

masukkan terkait permasalahan narkoba dan upaya dalam memberantas dan juga 

menanggulanginya.  

 

 

 

 

 



BAB II 

KERANGKA PEMIKIRAN 

 

Didalam bab ini akan terdapat beberapa pembahasan yang akan dipakai oleh 

peneliti, diantaranya yaitu berisi mengenai Pertama, studi terdahulu yang berfungsi 

sebagai bahan referensi peneliti dalam menganalisa permasalahan yang diangkat, 

penulis mengambil dua studi terdahulu dimana studi terdahulu pertama yang diambil 

oleh penulis memiliki persamaan dalam fenomena namun memiliki perbedaan dalam 

alat analisa yang dipakai sedangkan studi terdahulu yang kedua memiliki persamaan 

dalam alat analisa namun memiliki perbedaan dalam fenomena yang diambil. Kedua, 

definisi konseptual dimana peneliti akan menjelaskan secara garis besar mengenai 

konsep yang peneliti pilih. Ketiga, operasionalisasi konsep dimana nantinya peneliti 

akan menjelaskan serta mengoperasionalisasikan variabel dan indikator yang telah  

penulis jelaskan sebelumnya. Keempat alur pemikiran yang isinya mengani  bagan yang 

menjelaskan bagaimana alur berfikir peneliti dalam melakukan penelitian untuk skripsi 

ini, dan yang terakhir yaitu argumen utama yang merupakan dugaan awal peneliti 

terhadap hasil penelitian yang dilakukan.  

 

2.1 Studi Terdahulu  

 

Studi terdahulu pertama yaitu yang memiliki fenomena yang sama dan alat 

analisa yang berbeda yaitu paper yang berjudul Myanmar, Illcit Drug Trafficking and 

Security Implications dibuat oleh Zarina Othman pada tahun 2004.1 Penelitian yang 

                                                           
1 Zarina Othman, 2004, Myanmar, illcit drugs trafficking and security implications, diakses dalam 
http://www.ukm.my/penerbit/akademika/ACROBATAKADEMIKA65/akademika65[02].pdf, pada tanggal 6 Mei 
2017 



dilakukan ini berfokus pada negara Myanmar dimana Myamar menjadi negara yang 

memproduksi narkotika terbesar di kawasan Asia Tenggara. Terdapat beberapa hal 

yang selanjutnya dibahas oleh Othman diantaranya adalah mengenai perdagangan 

narkoba itu sendiri dan bagaimana dampak yang ditimbulkan dari aktivitas 

perdagangan narkoba tersebut. Menurutnya sejak berakhirnya perang dingin membuat 

isu ancaman transnasional begitu penting dalam panggung internasional dimana 

perdagangan gelap manusia terutama dari kaum perempuan dan anak anak serta 

perdagangan obat-obat terlarang telah menimbulkan ancaman dan juga kesejahteraan 

masyarakat di suatu negara. 2 

Othman dalam paper nya mengatakan berdasarkan data yang ia dapatkan dari 

US Government mengatakan bahwa negara Myanmar sendiri sebagai produsen telah 

memproduksi rata rata 80% dari total produksi di kawasan Asia Tenggara. Selain itu 

Othman berpendapat bahwa di Myanmar sendiri terdapat adanya campur tangan dari 

pihak pemerintah seperti State Peace and Development Council (SPDC) yang terlibat 

dalam penjualan narkoba hal ini berdasarkan US yang menyebut negara tersebut 

sebagai narco-dictatorship karena adanya hubungan yang dekat antara rezim yang 

berkuasa dan juga para pedagang narkoba tersebut. Tidak hanya tingkat produksi yang 

tinggi di Myanmar namun lebih jauh lagi Myanmar juga masuk ke dalam 4 negara di 

Regional Asia yang memiliki kasus Hiv/Aids tertinggi hal ini sejalan dengan 

banyaknya pecandu Heroin yang menjadi korban dimana adanya hubungan antar 

keduanya. 3 

Dahulu Myanmar juga disebut sebagai Golden Peninsula karena wilayahnya 

yang luas yag didominasi oleh banyaknya hutan dan gunung dan banyaknya mineral 

                                                           
2 Ibid hal 28 
3 Ibid hal 35 



dan juga permata di kawasan tersebut. Terdapat berbagai macam etnis di Myanmar 

yang sebagian penduduknya bertempat tinggal di pedesaandan bermata pencaharian 

sebagai petani. Etnis yang paling menonjol yaitu etnis Burma namun adanya dominasi 

dari etnis Burma terkadang menimbulkan perpecahan antar masyarakat sekarang ini. 4 

Othman berpendapat terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pergerakan 

drugs trafficking di wilayah Myanmar diantaranya yang pertama yaitu cultural factor , 

terbagi baginya wilayah di Myanmar dimana orang dari etnis Burma banyak tinggal di 

wilayah urban seperti Yangon dan Mandalay serta perbukitan yang banyak di tinggali 

oleh kaum minoritas disana. Pemakaian Drug (Opium) di Myanmar telah diterima 

secara budaya dimana kurang lebih 150 tahun Opium sudah di budidayakan oleh kaum 

minoritas. 5 

Faktor kedua yaitu faktor geografi, dengan cuaca alam yang cukup bagus di 

wilayah Golden Triangle menyebabkan wilayah tersebut menjadi tempat yang cukup  

menjanjikan bagi para petani di Opium di wilayahnya. 6 

Faktor ketiga  yaitu bentuk pemerintahan, seperti yang kita tahu Myanmar 

adalah salah satu wilayah di kawasan Asia Tenggara yang beraliran komunis, dan disini 

pemerintah berusaha menolak informasi mengenai drugs trafficking dan lainnya yang 

akhirnya membuat tidak adanya kerjasama yang dilakukan oleh negara myanmar dan 

negara lain dalam menanggulangi peredaran narkoba. 7 

Faktor keempat adalah kebijakan ekonomi yang mengarah kepada black market, 

dengan semakin berkembangnya kebutuhan akan pangan pada saat pemerintahan 

                                                           
4 Ibid hal 35 
5 Ibid hal 38 
6 Ibid hal 39 
7 Ibid hal 39 



militer sosialis maka underground economy seperti pasar gelap dan juga budaya akan 

penyelendupan merupakan cara bagi kebanyakan warga negara dalam mendapatkan 

barang barang baik dari luar negara nya maupun dari luar regionalnya. Kurangnya 

perhatian pemerintah dalam mengurangi produksi opium di Myanmar membuat opium 

semakin berkembang terlebih pembukaan border antara Myanmar dan China untuk 

perdagangan pada tahun 1989 makin mempermudah obat-obatan terlatang masuk ke 

China melalui jalur Yunan. Dan faktor yang terakhir yaitu adanya pengaruh dari 

komunitas internasional. 8 

Keberadaan akan ancaman drugs trafficking di Myanmar semakin dipersulit 

dengan keberadaan militer Myanmar dan juga keberadaan etnis yang beragam di 

Myanmar membuat yang awalnya ancaman drugs trafficking adalah suatu ancaman 

dalam negeri kemudian bergeser menjadi ancaman bagi regional ataupun dunia, dan 

oleh sebab itu permasalahan ini membutuhkan pendekatan kerjasama dalam lingkup 

regional dan juga solusi dari dunia internasional. 9 

Didalam studi terdahulu kedua yang digunakan oleh penulis, disini penulis 

menggunakan tulisan karya Vanda Felbab-Brown yang berjudul Changging the Game 

or Dropping the Ball  ? Mexico Security and Anti-Crime Strategy Under President 

Enrique Pena Nieto yang ditulis pada tahun 2014. Dalam tulisan ini terdapat bagaimana 

administratif atau kebijakan yang digunakan oleh Nieto dalam menanggulangi drugs 

trafficking di negaranya. Meksiko sendiri adalah salah satu negara dalam dunia 

internasional  yang mempunyai peran penting dalam perdagangan narkoba misalnya 

kartel sinaloa yang menjadi salah satu DTO atau drugs trafficking organization yang 

paling kuat karena kekuatana dalam mendominasi distribusi pasar ke Amerika Serikat, 

                                                           
8 Ibid hal 39-40  
9 Ibid  



mengelola penyelundupan narkoba dari  Kolombia ke Amerika Serikat dan bahkan 

sampai ke  kawasan Asia Timur. Bahkan majalah Forbes mengatakan bahwa El Chapo 

“Guzman” masuk kedalam sepuluh orang terkaya di Meksiko, walaupun pada akhirnya 

pada tanggal 22 Februari 2014 lalu ia ditangkap. Kekayaan El Chapo sendiri  ditaksir 

pada tahun 2012 lalu sebesar $1 Milyar. 10 

Didalam jurnal nya Vanda mengatakan bahwa terdapat perbedaan bagaimana 

administrasi pendekatan ke  publik pada masa pemerintahan Nieto dan juga Felipe 

Calderon, Nieto cenderung memilih jalan diam diam dalam artian jika  pada masa 

Calderon cenderung sering mempublikasikan para tersangka drugs trafficking didepan 

TV maka cara berbeda  dilakukan oleh Nieto dimana ia  berpikiran untuk mengurangi 

hal ini. 11 

Pada akhir April 2014 lalu Los Pinos atau gedung ke Presidenan Mexico 

mengeluarkan dokumen keamanan nasional negaranya yaitu Programa para La 

Seguridad Nacional 2014-2018: Una politica multidemnsional para Mexico en el Siglo 

XXI. Hal  yang menjadi sorotan yaitu kurangnya koordinasi yang terjalin antara 

aparatur keamanan nasional dan juga pemerintah baik  lokal maupun nasional  yang 

dipercaya bahwa dengan adanya koordinasi yang kurang membuat kejahatan di  Mexico 

semakin tumbuh. Strategi juga menyangkut perbaikan National  Intelligence System. 

Kekuatan tentara juga terus digunakan dengan adanya koordinasi antara pihak 

kepolisian dan law enforcement agencies hal  ini dilakukan untuk pemberantasan dalam 

penanaman lahan ganja, operasi dalam mengurangi kekerasan, operasi dalam 

menanggulangi peredaran narkoba, senjata dan juga orang dan juga operasi dalam 

                                                           
10 Vanda Felbab-Brown, Changging the Game or Dropping The Ball, Mexicos’s Security and Anti-Crime Strategy 
under Presiden Enrique Pena Nieto, 2014, diakses dalam https://www.brookings.edu/wp-
content/uploads/2016/06/mexico-security-anti-crime-nieto-v2-felbabbrown.pdf, pada tanggal 6 Mei 2017 
11 Ibid  



menigkatkan keamanan negara. Pemerintahan Nieto juga mengurangi peran angkatan 

laut Meksiko yaitu SEDENA atau Secretaria de la Defense Nacional, tercatat terjadi 

penurunan penggunaan angkatan laut dan kenaikan pengunaan patroli tentara dimana 

masing masing sebesar 28,3% dan 52,2%. Meksiko juga telah meliris sepuluh Public 

Security and Law Enforcement. 12 

Dalam usahanya dalam menanggulangi peredaran narkoba di Meksiko terdapat 

beberapa  cara yang digunakan yang kemudian di paparkan oleh Vanda yang pertama 

yaitu melalui high value targeting dimana Nieto mulai melakukan fokus dalam 

menangkap tersangka utama yang terindikasi dalam penjualan narkoba namun tidak 

hanya berfokus kepada El Chapo Guzman tapi juga berfokus ke yang lainnya. Tidak 

hanya berhenti disitu Presiden Nieto juga semakin menonjolkan peran militer di sana 

terlebih dalam menangani konflik konflik antar kartel narkoba di Meksiko seperti 

Konflik yang terjadi antara Zetas dan juga Gulf Cartel. 13 

Terkait dengan kedua studi terdahulu yang diambil  oleh penulis, terdapat 

perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian yang selanjutnya akan 

dilakukan oleh penulis. Studi terdahulu pertama memiliki persamaan kasus oleh penulis 

dimana kedua-duanya sama sama menjelaskan mengenai fenomena drugs trafficking di 

suatu negara, tidak hanya itu pada penelitian pertama lebih fokus kepada apa yang 

mempegaruhi perkembagan drugs trafficking di negara Myanmar. Kedua negara juga 

sama sama merupakan negara yang berasal dari kawasan Asia tenggara. Untuk 

perbedaan antara penelitian yang dilakukan penulis dan juga studi terdahulu yang 

pertama terletak di negara, dimana pada studi terdahulu fokusnya negara Myanmar 

sedangkan penelitian yang dilakukan penulis berfokus kepada negara Filipina. Studi 

                                                           
12 Ibid  
13 Ibid  



terdahulu kedua yang diambil oleh penulis juga memiliki persamaan dan juga 

perbedaan dimana persamaan terletak pada penulis sama sama melihat bagaimana suatu 

negara menanggulangi peredaran drugs trafficking yang terjadi di negaranya dan 

perbedaan terletak pada bagaimana implementasi konsep yang digunakan.  

Disini melalui penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis 

menawarkan dalam melihat bagaimana upaya yang dilakukan oleh Filipina sebagai 

salah satu negara di Asean dengan lebih fokus melihat bagaimana upaya yang telah 

dilakukan dan tidak semata-mata melihat bagaimana kebijakan yang dikeluarkan dalam 

suatu bentuk pemerintahan yang ada di Filipina yang selanjutnya penulis akan melihat 

melalui Theory of Change  

2.2 Definisi Konseptual  

 

Didalam penelitian yang dilakukan oleh penulis disini, yaitu mengenai drug 

trafficking yang ada di Filipina, penulis menggunakan Theory of Change yang ditulis 

oleh Tim Midgley dalam tulisannya yang berjudul Identifying Approaches and 

Measuring Impacts of Programmes Focused on Transnational Organized Crime. 

14Midgley menawarkan teori ini sebagai alat yang dapat digunakan terkait bagaimana 

menanggulangi TOC, dalam tulisannya Midgley berpendapat bahwa terdapat beberapa 

strategi yang dapat dilakukan dalam menanggulangi kelompok TOC itu sendiri yang 

selanjutnya digambarkan dalam beberapa variabel dan juga indikator didalamnya. Tim 

Midgley menggambarkan terdapat enam teori yang dibahas yang dapat 

menggambarkan bagaimana penanggulangan TOC dan keenam teori  tersebut memiliki 

                                                           
14 Tim Midgley,2014  identifying approaches and measuring impact of programmes focused on Tansnational 
Organised Crime, diakses dalam 
https://www.researchgate.net/publication/303305233_Identifying_approaches_and_measuring_impacts_of_
programmes_focused_on_Transnational_Organized_Crime, pada tanggal 6 Mei 2017 



masing masing indikatornya sendiri sendiri. 15 Pertama-tama disini penulis akan 

menjelaskan aktivitas dari jaringan TOC itu sendiri.  

 

 

Gambar 2.1Aktivitas TOC 

 

 

Sumber : Tim Midgley, 2014, Identifying Approaches and measuring Impact of Programmes Focuses 

on Transnational Organised Crime 

Gambar diatas sendiri menjelaskan mengenai aktivitas yang dilakukan oleh 

TOC sendiri dengan karateristik yang berbeda-beda. Di Posisi tengah terdapat level  

“The Bussiness” pada level ini  mengacu kepada pengertian bahwa kelompok TOC 

sendiri melakukan akvitas yang berhubungan dengan uang dan terapat jaringan yang 

cukup  profesionnal didalamnya. Terdapat beberapa kegiatan yang terbilang kriminal 

                                                           
15 Ibid  
 



yang dilakukan oleh TOC diantaranya seperti drug trafficking, penyelendupan senjata 

dalam skala besar, penyelundupan akan sumber daya alam dan yang terakhir yaitu 

aktivitas pencucian uang atau money laundering. 16 

Di level  kedua terdapat “Facilitation Network”, pada level ini berbicara 

mengenai adanya dukungan yang diberikan dari aktor  terkait terhadap TOC itu sendiri, 

dukungan tersebut dilakukan dengan memanfaatkan kekuatan dan juga pengaruh yang 

dimiliki agar tercapainya suatu keuntungan tersendiri. Beberapa aktor yang biasanya 

sering terlibat biasanya pada lingkungan pemerintahan, pegawai negeri, bankir, hakim 

ataupun polisi dan seiring dengan adanya kekuasaan mereka maka mereka senantiasa 

dalam bekerjasama dengan jaringan TOC tersebut hal ini tentunya dilakukan karena 

latar belakang untuk mendapatkan profit tersendiri. 17 

Umumnya pada level  tersebut cukup sukar untuk ditanggulagi pasalnya mereka 

memiliki “Support Network” atau jaringan yanng mendukung. Disini jaringan TOC 

sendiri sering kali memiliki dependensi dengan masyarakat di wilayah dimana mereka 

beroperasi. Karena adanya dependesi  ini lah jaringan TOC sering kali mendapatkan 

keuntungan, keuntungan tersebut antara lain seperti penyediaan rumah yang terbilang 

aman untuk dijadikan tempat bersembunyi dan juga dapat memilii keuntugan dari adaya 

perusahaan yang meindungi aktivitas pencucian uang yang terjadi. Dengan adanya 

dukungan yang kuat dari  masyarakat semakin mempersulit aparat penegak hukum 

dalam menanggulangi jaringan TOC. Alasan masyarakat sendiri membantu jaringan 

TOC dikarenakan dari  sisi masyarakat sendiri mereka tidak mau bekerjasama dengan 

lembaga penegak hukum mengenai aktivitas illegal  yang dilakukan karena di sisi lain 

                                                           
16 Ibid hal 7 
17 Ibid hal  7 



jaringan TOC memberikan dampak ekonomis bagi masyarakat. Hal ini dapat kita lihat 

seperti di Jamaika dan beberapa negara di Amerika tengah. 18 

Pada level  yang keempat yaitu terdapat “Social, Political and Economic 

Vulnerabilities”.  Level  ini adalah level  yang membuat individu serta masyarakat 

rentan untuk menjadi jaringan pendukung dari TOC itu sendiri. Midgley dalam 

tulisannya berpendapat bahwa aktivitas dari produksi narkotika dan juga perdagangan 

manusia disebabakan karena adanya keterasingan dari otoritas negara yang 

bersangkutan, terdapat beberapa alasan yang membuat jaringan TOC terus tumbuh 

salah satunya adalah ketidakefektifan negara, adanya ketidaksetaraan dan persaingan 

kelompok dan juga adanya marginalisasi sosial yang tinggi. Hal tersebut kemudian 

akan menjadi penyebab bagi jaringan TOC untuk semakin merajalela. 19 

Di level terakhir yaitu terdapat “Global Financial, Economic and Political 

System”. Level ini  berbicara bahwa berkembangnya TOC dipengaruhi oleh global 

dimana adanya globalisasi yang telah melampui mekanisme dari pemerintah selain itu 

adanya pasar dan ekspansi global juga membuat jaringan TOC untuk menyelundupkan 

barang barangnya seperti obat-obatan illegal, senjata ataupun barang barang dan hanya 

sedikit barang barang yang diperiksa oleh otoritas pabean. 20 

Gambar 2.2  Theories of Change 

                                                           
18 Ibid hal 7 
19 Ibid hal 7-8 
20 Ibid hal 8  



 

Sumber : Tim Midgley, 2014,” Identifying Approaches and Measuring Impacts of 

Programmes Focused on Transnational Organized Crime”. 

Sebagai penanggulangan pertama yang di gambarkan oleh Tim Midgley yaitu 

Theory of Change : Detterence, didalam teori ini fokusnya yaitu bagaimana kelompok 

penegak hukum dalam melakukan penangkapan dan juga menghukum para aktor TOC 

yang terlibat. Didalam teori ini melihat dimana jika resiko yang diterima semakin 

banyak maka kelompok TOC tersebut akan berpikir ulang lagi dalam melakukan 

kejahatannya tersebut atau dengan kata lain melihat cost and benefit yang didapatkan. 

Didalam Theory of Change :  Detterence ini terdapat empat indikator didalamnya. 21 

Variabel yang pertama yaitu Law Enforcement, dalam pendekatan ini lebih 

melihat bagaimana usaha yang dilakukan aparat penegak hukum dalam menanggulangi 

peredaran TOC  dengan adanya penguatan para penegak  hukum yang berfokus pada 

daerah daerah perbatasan untuk mengurangi peredaran barang terlarang yang tansit 

diantara negara yang memproduksi dan mengkonsumsi.22 Didalam variabel ini terdapat 

dua indikator yang coba di gambarkan oleh Midgley yang pertama yaitu penyebaran 

                                                           
21 Ibid  
22 Ibid hal 11 



anggota atau  penegak hukum yang ada di suatu negara tersebut dan juga penguatan 

perbatasan yang dilakukan di negara tersebut. 23 

Variabel yang kedua yaitu Selective Targetting, didalam level  ini  lebih 

berfokus kepada bagaimana upaya aparat penegak hukum dalam melakukan 

penangkapan aktor-aktor yang terlibat didalam TOC tersebut, penangkapan juga 

difokuskan kepada aktor utama seperti drug leaders, hal seperti ini dilakukan melalui 

penggerebekan oleh badan intelijen tujuannya fokus yang diterapkan pada aktor-aktor 

utama yaitu untuk melemahkan segala aktivitas yang dilakukannya.24 Didalam variabel 

ini terdapat beberapa indikator juga didalamnya diantaranya  mendeteksi dari adanya 

aktivitas yang dilakukan oleh kelompok TOC dimana dalam mendeteksi ini dilakukan 

dengan adanya kerjasama intelijen dan juga dan juga bagaimana capacity building yang 

dibangun. 25 

Variabel ketiga yaitu criminal justice and sector reforms dimana fokus 

utamanya yaitu dengan memperkuat sistem yang ada sehingga memungkinkan untuk 

secara efektif dan efisien menanggulangi kelompok kejahatan tersebut. 26  

Dan variabel yang terakhir yaitu crop eradiction, dalam variabel ini fokus utama 

nya yaitu dengan menghancurkan sumber dari perdagangan obat-obatan terlarang 

dimana umumnya dilakukan dengan memberantas tanaman tersebut dan juga 

menghancurkan pasar dari obat-obatan terlarang tersebut. 27 

Selanjutnya terdapat Theory of Change : Severing the links between politics, the 

state and crime,  Midgley terfokuskan pada bagaimana keterbukaan dari sistem politik 

                                                           
23 Ibid  
24 Ibid hal 11 
25 Ibid  
26 Ibid hal 11 
27 Ibid  



yang ada di suatu negara selain itu suatu negara juga ditinjau memerlukan suatu badan 

yang bertugas dalam mencegah korupsi yang terjadi di negara tersebut. 28 Didalam 

tulisannya, Midgley berpendapat bahwa dengan cara ini setidaknya akan mencegah 

adanya interaksi antara institusi terkait dengan TOC sehingga dapat menanamkan rasa 

percaya masyarakat dan membuat TOC sendiri akan sulit untuk berkembang, didalam 

Theory of Change : Severing the links between politics, the state and crime sendiri 

terdapat dua variabel didalamnya yang pertama yaitu initiatives to promote 

transparency and community empowerment dimana dalam variabel ini melihat 

bagaimana adanya transparansi  dinilai sebagai sesuatu yang penting dalam 

mewujudkan institusi negara yang kuat. Terdapat indikator didalam variabel ini 

diantaranya transparansi yang diberikan didalam audit keuangan negara.29 

 Variabel yang kedua yaitu development or strengthening of anti-corruption 

oversight mechanisms dimana dengan adanya badan yang bergerak didalam bidang 

pencegahan korupsi dapat memutus jaringan yang terjalin antara kelompok  TOC 

sendiri dengan beberapa institusi  terkait dalam melancarkan aksinya tersebut. indikator 

yang terdapat didalam variabel ini yaitu yang pertama yaitu berdirinya suatu lembaga 

negara yang bergerak dalam bidang pencegahan korupsi selain itu juga Midgley 

berpendapat bahwa didalam suatu negara dibutuhkannya badan yang bertugas dalam 

pelayanan publik. 30 

Theory selanjutnya yang digambarkan oleh  Tim Midgley disini yaitu Theory of 

Change : Managed Adaptation of Crime, dalam hal ini Midgley berfokus pada upaya 

dalam menangulangi TOC dilakukan melalui kesejahteraan sosial dan pendekatannya 

                                                           
28 Ibid hal 17 
29 Ibid  
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kepada masyarakat 31 Hal ini dimaksudkan karena aktivitas TOC sendiri cenderung 

akan memilih masyakat pada suatu negara yang berada di level  bawah dalam 

menjadikan pelaku kriminal, selain itu didalam variabel ini juga melihat bagaimana 

negara mengurangi  kekerasan dengan berfokus pada bagaimana agar kelompok TOC 

tersebut tidak melakukan sesuatu yang dapat mengancar keselamatan masyarakat 

sekitar. Didalam variabel Theory of Change : Managed adaption of crime Midgley 

menuturkan terdapat variabel didalamnya yang pertama yaitu harm reduction 

approaches dengan satu  indikator yaitu bagaimana pemerintah berfokus kepada 

bagaimana kebijakan, program dan juga pelatihan guna menekan kerugian yang 

diterima oleh masyarakat sebagai akibat adanya aktivitas illegal diantaranya seperti 

kerugian sosial, ekonomi ataupun kesehatan.  

Theory selanjutnya yaitu teori yang keempat  Theory of Change : Cultural 

Change, Midgley berpendapat bahwa dengan adanya hubungan yang erat antara 

kelompok TOC dan juga masyarakat akan menguntungkan bagi munculnya kelompok 

TOC itu sendiri dan disini, menurut Midgley dalam menanggulangi kelompok TOC 

maka suatu negara harus dapat menumbuhkan rasa kepercayaan yang terjalin antara 

para kelompok penegak hukum dan juga masyarakat. Tentunya dengan tingginya rasa 

tersebut maka akan memberikan efek positif tersendiri dalam berkurangnya dukungan 

yang diberikan oleh kelompok masyarakat terhadapat kelompok TOC. Terdapat tiga 

variabel yang coba digambarkan oleh Midgley melalui theory ini yang pertama yaitu 

civic engagement dimana digambarkan dari adanya mobilisasi yang dilakukan oleh 

masyarakat suatu negara didalam memberikan dukungan bagi pemerintah dalam 

melawan hadirnya kelompok TOC di negara tersebut. 32 

                                                           
31 Ibid  
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Variabel yang selanjutnya yaitu media mobilization digambarkan dari adanya 

dukungan yang diberikan oleh publik suatu negara.  Dukungan yang diberikan oleh 

masyarakat sendiri dapat berbentuk infomasi yang disalurkan melalui media mengenai 

kegiatan kriminal atau TOC yang terjadi disekitarnya, informasi yang diberikan tadi 

disampaikan kepada aparat penegak hukum. Mobilisasi media sendiri  memiliki andil 

dalam upaya mereduksi kelompok TOC. 33 

Theory ke lima yang digambarkan oleh Tim Midgley yaitu Theory of Change : 

Economic Transformation didalam tulisannya Midgley berpendapat bahwa terdapat 

beberapa faktor yang mengakibatkan kelompok TOC semakin berkembang diantaranya 

adalah lemahnya kapasitas negara, ketidakefektifan bagi para penegak hukum dalam 

mengadili kelompok TOC dan yang terakhir yaitu lemahnya perekonomian suatu 

negara, dengan lemahnya ekonomi  suatu negara maka cenderung membuat kelompok 

TOC semakin berkembang di negara tersebut karena masyarakat yang termasuk dalam 

golongan yang memiliki kekurangan ekonomi akan cenderung melalukan kejahatan 

untuk bisa mendapatkan penghasilan dan disini menurut Midgley dengan adanya 

transformasi ekonomi seperti adanya pertumbuhan ekonnomi, adanya akses yang sama 

bagi masyarakat terhadap peluang ekonomi serta lapangan kerja maka, dampak negatif 

dari adanya kelompok TOC setidaknya juga akan berkurang. Didalam Theory of 

Change : Economic Transformation terdapat beberapa variabel dan juga indikator yang 

pertama yaitu variabel  yang pertama yaitu,variabel nya yaitu Improved access to and 

quality of basic service dengan indikator bagaimana usaha yang diberikan oleh 

pemerintah dalam memberikan edukasi untuk masyarakatnya. 34 

                                                           
33 Ibid  
34 Ibid  



Dan yang terakhir yaitu Theory of Change : Global Regulation, menurut 

Midgley disini bahwa dalam menanggulangi kelompok TOC maka diperlukannya suatu 

harmonisasi atau kerjasama yang dilakukan melalui koordinasi antar negara, dimana 

adanya koordinasi  yang dilakukan akan membatasi ruang gerak dari kelompok TOC 

itu sendiri. Terdapat variabel yang coba dijelaskan oleh Midgley didalam Theory of 

Change : Global Regulation dimana variabel yang pertama yaitu Global standar, 

variabel yang kedua yaitu Global bodies dan yang ketiga yaitu global convention. 35 

 

2.3 Operasionalisasi Konsep 

 

2.3.1 Theory of Change : Detterence  

Law enforcement  

Variabel  ini berfokus dalam melihat bagaimana usaha yang dilakukan oleh para 

aparat penegak hukum dalam menanggulangi kelompok TOC dimana hal tersebut 

dilakukan melalui operasi didaerah perbatasan di negara tersebut. Filipina dalam upaya 

nya dalam menanggulangi drug trafficking terus melakukan pengawasan di daerah 

daerah perbatasan Terkait dengan variabel ini Filipina sudah melakukan beberapa cara,  

dalam usahanya terkait dengan law enforcement dalam menjaga daerah perbatasannya 

Filipina juga mendirikan Interdiction Operations yaitu kerjasama antar lembaga terkait 

termasuk didalamnya seaport dan juga airport authorites dalam mencegah 

penyelundupan secara legal. Salah satu interdiction operations yang dibangun yaitu di 

bandara internasional Ninoy Aquino atau Ninoy Aquino International Airport Inter-

                                                           
35 Ibid  



Agency Drug Interdicion Task Group (NAIA-IADITG). Bandara ini dianggap  sebagai 

pintu utama dan juga exit point dari perdagangan drug di negara ini.36  

 Selective Targetting  

Didalam variabel ini berfokus pada bagaimana upaya aparat penegak hukum 

dalam melakukan penangkapan bagi aktor aktor yang terkait akan kelompok TOC. 

Sebagai upaya dalam menanggulangi drug trafficking di negaranya, maka Filipina juga 

mempunya badan intelijen nasional atau biasa yang disebut NICA atau National 

Interlligence Coordinating Agency. 37 

Criminal Justice and Sector Reforms  

Sebelumnya Midgley menjelaskan bahwa adanya kepercayaan terhadap 

masyarakat sangatlah penting.38 Didalam variabel ini peneliti akan berfokus dalam 

melihat bagaimana usaha yang dilakukan oleh negara khususnya aparat penegak hukum 

yang ada di Filipina dalam memperbaiki sistem yang ada di dalam pemerintahan dalam 

menanggulangi peredaran drug trafficking di Filipina.  

Dalam mengembalikan kepercayaan masyarakat Filipina terhadap PDEA, maka 

PDEA melakukan tindakan tegas terhadap para anggota. Tindakan tegas yang diberikan 

yaitu berupa sanksi administratif dan juga pemecatan terhadap para anggotanya yang 

bersalah. 39 

 

                                                           
36 National Anti-Drug Accomplishment 2012, diaskes dalam 
http://pdea.gov.ph/images/AnnualReport/2012AR/2012NationalAnti-DrugAccomplishments1.pdf, pada 
tanggal 6 Mei 2017 
37 Ibid  
38 Op.cit Midgley  
39 Philippine Drug Enforcement Agency 2011 Annual Report, 2011, diakses dalam 
http://pdea.gov.ph/images/AnnualReport/2011AR/2011AdministrativeMilestones.pdf, pada  tanggal 10 
Januari  2018 



 

Crop eradication  

Variabel  ini adalah variabel terakhir dalam Theory of Change : Detterence, 

sebelumnya Midgley mengatakan bahwa dalam  fokus dari variabel  ini adalah 

bagaimana menimalisir TOC dengan melakukan pemberantasan terhadap barang-

barang illegal yang memiliki andil. 40 Didalam variabel ini penulis akan melihat  

bagaimana usaha yang dilakukan oleh Filipina dalam memberantas tanaman tanaman 

ilegal ataupun clandestine laboratory yang berperan menjadi tempat produksi dari 

shabu itu sendiri. Dalam memberantas tanaman terkait narkoba, pemerintah Filipina 

bekerjasama antara PDEA, PNP dan juga angkatan bersenjata dalam mengadakan 

operasi dalam pemberantasan tanaman narkoba, pada tahun 2014 Filipina berhasil 

memberantas kurang lebih 506 tanaman ganja yang berlokasi di Cordillera 

Administrative Region. 41 

Tidak hanya itu PDEA juga mengatakan bahwa pemberantasan tanaman ganja 

terjadi di Benguet yang diprediksi bernilai 5 juta Peso, situs tanaman ini berada di Stios, 

Al-alinao, Dagadag, Badeo, Kibungan, Benguer dan diperkiran berada  di sekitar 4,739 

meter. Dalam operasi yang berlangsung 2 hari ini juga PDEA memperkirakan satu 

orang yang disinyalir menjadi tersangka yaitu Charlie Culbo seorang petani  berumur 

49 tahun, dan didalam operasinya ini PDEA berhasil menyita 17.776 tanaman ganja 

yang sudah siap  dipanen, 33.800 bibit tanaman ganja dan 3.000 benih ganja. 42 

                                                           
40  Midgley, Op.cit 11 
41 Phillipine Drug Enforcement Agency 2014 Annual Report, diakses dalam 
http://pdea.gov.ph/images/AnnualReport/2014AR/PDEA_AR_2014_FINAL.pdf, pada tanggal 6 Mei 2017 
42 Martika Santos, 2013, Authorities destroy 7 marijuana plantation sites in Benguet, diakses dalam 
http://newsinfo.inquirer.net/340871/authorities-destroy-7-marijuana-plantation-sites-in-benguet, pada 
tanggal 14 Mei 2017 



 

2.3.2 Theory of Change :  Severing the links between politics, the state and crime  

Initiatives to promote transparency and community empowerment 

Transparansi disini diperlukan untuk menekan munculnya kelompok TOC, dan 

dalam variabel ini  penulis akan melihat bagaimana transparansi yang ada di negara 

Filipina dimana nantinya transparansi ini diharapkan adanya keterbukaan di 

masyarakat. Sebagai usaha transparansinya disini terdapat open data di  Filipina. 43 

dalam memperkuat kerjasama Inter-agensi nya Filipina mendirikan  Drug Courier Task 

Force yang merupakan kerjasama antar lembaga di Filipina yaitu 13 lembaga yang 

terdiri dari Bureau of Custom, Bureau of Immigration, Commision on Higher 

Education, Department of Justice, Department of Labor and Employment, Manila 

Internastional Airport Authority, National Bureau of Ivestigation, Philippines 

Information Agency, Tourism Infrastucture and Enterprise Zone Authority sebagai 

upaya untuk pencegahan dan juga menghentikan perekrutan pekerja Filipina di luar 

negeri oleh para atau Overseas Filipino Worker atau OFWs oleh para pelaku drugs 

trafficking sebagai kurir obat. 44  

 

Development or strengthening of anti-corruption oversight mechanisms 

 

Didalam variabel  ini digambarkan dalam beberapa  indikator yang pertama 

yaitu bagaimana adanya lembaga suatu badan anti korupsi yang terdapat di suatu 

negara. Didalam indikator ini peneliti akan melihat badan anti korupsi yang ada di 

Filipina, dimana sebagai badan anti korupsi sendiri Filipina memiliki The Civil Service 

                                                           
43 https://www.rappler.com/move-ph/issues/corruption/48131-open-data-initiative-transparent-government 
44 Diakses dalam https://www.state.gov/j/inl/rls/nrcrpt/2011/vol1/156362.htm#philippines, pada tanggal 6 
Mei 2017 



Commision atau CSC dan juga Presidential Anti Graft Commission atau PAGC.  Badan 

tersebut adalah suatu badan yang terdapat di dalam pemerintahan Filipina terkait aspek 

administrasi didalam kehidupan pejabat di sana. 45 

Selain itu di Filipina juga terdapat Office of the Ombudsman, badan ini adalah 

badan yang terdapat di Filipina dalam memberikan integritas dan juga efisiensinya 

dalam memberikan pelayanan publik melalui pencegahan korupsi dan juga melalu 

bantuin publik, penyelidikan pun dilakukan dengan cepet terhadap pejabat publik 

ataupun pegawai yang dinyatakan bersalah. 46 

  

2.3.3 Theory of Change : Managed Adaption of Crime  

Harm reduction approaches  

Midgley menjelaskan bahwa dalam variabel ini akan berfokus pada bagimana 

kebijakan program ataupun pelatihan yang diberikan oleh pemerintah dalam menekan 

kerugian yang diterima oleh masyarakat. 47 Dalam usahanya menanggulangi drug 

trafficking yang terjadi di Filipina, PDEA mengadakan PDEA Desk for Welfare of the 

Children and Women Involved in Illegal Activities yang merupan suatu pelatihan yang 

diberikan untuk para wanita.48 

2.3.4 Theory of Change : Cultural Change  

Civic engagement  

                                                           
45 Ombudsman, diakses dalam 
http://www.ombudsman.gov.ph/index.php?home=1&navId=MQ==&subNavId=ODA=,  diakses pada 19 
Desember 2017 
46 Ibid  
47 Midgley, Op.cit, hal 20  
48 National Anti Drug Accomplishment, 2012, diakses pada 
http://pdea.gov.ph/images/AnnualReport/2012AR/2012NationalAnti-DrugAccomplishments3.pdf, pada 
tanggal 11 Januari 2012 



Didalam variabel ini digambarkan dalam bagaimana mobilisasi atau pergerakan 

yang dilakukan oleh masyarakat sipil terhadap kelompok transnational organized 

crime  tersebut.49 Penulis akan melihat bagaimanakah mobilisasi yang dilakukan oleh 

masyarakat Filipina dalam membantu pemerintah dalam usahanya melawan para 

pelaku drugs trafficking di Filipina. 

Media mobilization  

Didalam variabel ini yang selanjutnya menjadi indikator oleh penulis yaitu 

melihat bagaimana informasi  yang datang dari publik. 50 Penulis melihat bagaimana 

arus yang kuat terhadap informasi yang diberikan oleh masyarakat ataupun publik di 

Filipina terhadap para aparat terkait khusunya PDEA dalam memberantas ataupun 

menangkap para tersangka terkait drugs trafficking di negaranya, untuk meningkatkan 

partisipasi masyarakat maka pemerintah Filipina mengadakan private eye selain itu 

pemerintah Filipina bekerja sama dengan masyarakat melakukan private eye dimana 

hal ini dilakukan sebagai usaha dalam  meningkatkan partisipasi masyarakat untuk 

melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadinya pelanggaran dalam kejahatan drug 

trafficking. Hal ini juga dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan antara masyarakat 

dan juga PDEA dalam memerangi narkoba di  Filipina dan nantinya masyarakat 

tersebut akan mendapatkan penghargaan berupa uang tunai sebesar kurang lebih 2 juta 

peso 51 

 

 

                                                           
49 Midgley, Op.cit, hal 26 
50 Ibid  
51 Operation Private Eye, diakses dalam http://pdea.gov.ph/10-news/11-operation-private-eye, pada tanggal 
27 November 2017 



 

 

 

2.3.5 Theory of Change : Economic transformation  

Improved access to and quality of basic service 

Disini pendidikan untuk memberikan edukasi tentang bahayanya tindakan 

kiriminal merupakan sesuatu yang penting yang harus diterapkans sejak dini, 52dan 

didalam variabel ini penulis ingin melihat bagaimana tindakan preventif yang dilakukan 

oleh pemerintah Filipina dalam menanggulangi drug trafficking di negaranya.  

Tindakan preventif lainnya yang dilakukan oleh pemerintah Filipina yaitu mengadakan 

seminar dan juga Training. 53 

Salah satu cara yang digunakan oleh pemerintah Filipina dalam menekan drug 

trafficking yang ada yaitu  dengan melakukan National  Anti Drug Education Program. 

Salah satu  program yag dilakukan oleh Filipina ini dilakukan di  sekolah dasar dan 

juga sekolah menengah dengan bekerjasama dengan DDB. Pada program ini  terdapat 

5 komponen didalamnya yaitu kurikulum dan juga pengajaran, pendampingan, 

pengembaran guru dan juga staf, pendidikan yang dilakukan oleh orang tua, dan yang 

terakhir yaitu penelitian ataupun evaluasi. Hal  ini dilakukan untuk memberikan suatu 

pengertian mengenai penyalahgunaan natkoba itu sendiri dan juga dalam 

menggalakkan agar semua sektor  yang ada dapat berkerja sama satu sama lainnya. 54 

                                                           
52 Midgley, Op.cit, Hal 30 
53 Training,seminars,campaigns,and advocacies, 2013, diakses dalam https://www.ddb.gov.ph/preventive-
education/trainings-and-seminars, pada tanggal 11 Januari 2018,  
 
54 Campaign and Advocacies, diakses dalam https://www.ddb.gov.ph/preventive-education/campaign-and-
advocacies, pada tanggal 16 Oktober 2016  



Tidah hanya itu pemerintah melalui DDB memberikan edukasi ke rakyat Filipina mulai 

dari remaja, anak anak hingga orang tua. 

  

2.3.6 Theory of Change : Global Regulation  

 

Global Convention  

Didalam global convention diharapkan dapat menjelaskan kerangka hukum 

sehingga dengan adanya landasan yang selaras dapat memperkecil ruang gerak 

terhadap bermunculannya kelompok TOC.55 Didalam variabel ini penulis akan melihat 

setidaknya konvensi apa  saja yang diikuti oleh pemerintah Filipina  

Global  Bodies 

Didalam global bodies dinilai sebagai suatu mekanisme yang dinilai cukup 

efektif dalam berkoordinasi dalam memberikan bantuan, disini lembaga internasional 

dinilai memiliki pengaruh dalam membantu  pemberantasan TOC. 56Didalam variabel 

ini nantinya peneliti akan melihat bagaimana kerjasama internasional yang diikuti oleh 

negara Filipina dalam menanggulangi drug trafficking di negaranya.  
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2.4 Tabel Operasionalisasi Konsep  

 

Theory  Variabel Indikator Parameter 

Theory of 

Change : 

Detterence 

Law Enforcement  

Strengthening Border 

 

 

Filipina dengan 

beberapa lembaga 

terkait mendirikan 

Drug Courier Task 

Force 

 

 

Custom and Immigration 

Agencie to maximise 

interdiction efforts of 

illcit goods  

Filipina bekerja sama 

dengan lembaga terkai 

untuk melakukan 

Interdiksi  

Selective Targeting 

 

Detect activity of 

transnational organized 

crime (TOC) through 

intelligence agency 

 

Filipina melakukan 

operasi Buy bust 

melalui PDEA 

 

Raids on  transnational 

organized crime (TOC) 

actors  

 

 

Aparat penegak 

hukum Filipina 

melakukan 

perlawanan terhadap 

kelompok TOC 

lainnya 

Criminal Justice and 

sector reform  

Reform of the law 

enforcement  

 

Penegak hukum di 

Filipina dalam 

menegakkan keadilan 

dan mengadili para 

pelaku drugs 

trafficking  

 

 

 Capacity Building  

Filipina dibawah 

PDEA melakukan 

capacity Building  

terhadap anggotanya  

Crop Eradication  
Targeted at the illicit 

drug trade, eliminating 



the supply of drug into 

the market 

penghancuran 

clandestine yang ada 

di negara Filipina  

Eradication program by 

special police or military 

units 

PNP dan angkatan 

bersenjata 

berkerjasama dalam 

melakukan operasi 

pemberantasan 

tanaman illegal di 

Filipina   

Theory of 

Change : 

Severing the 

links between 

politics, the state 

and crime 

Initiatives to promote 

transparency and 

community 

empowerment 

Promotion of social 

accountability 

mechanisms 

 

 

Terdapatnya open data 

di negara Filipina 

untuk transparansi  

Development or 

strengthening of anti-

corruption oversight 

mechanisms 

 

Establishment of anti-

corruption agencies 

 

 

Adanya badan anti  

korupsi yang ada di 

negara Filipina  

Legislative oversight 

committes 

Adanya badan 

pengawasan 

pelayanan publik atau 

ombudsman 

Theory of 

Change : 

Managed 

adaptation of 

crime 

Harm reduction 

approaches 

To a set of policies, 

programmes and 

practices that seek to 

minimise effect of illegal 

activities 

upaya yang dilakukan 

berupa 

kebijakan,program 

atau pelatihan oleh 

pemerintah Filipina 

dalam menekan 

kerugian  

Theory of 

Change : Cultural 

Change  

 

Civic engagement  

Mobilization local civil 

society 

 

Bagaimana mobilisasi 

masyarakat dalam 

membantu pemerintah  

Community change  

Culture lawfulness 

Ketertiban akan 

masyarakat Filipina 

terhadap hukum yang 

ada  

Theory of 

Change : 

Economic 

Transformation  

Economic 

Diservication 
Skill Training Programes  

 

Apakah pemerintah 

Filipina Mengadakan 

alternative 

Development 

 

Education Policies  



Improved access to 

and quality of basic 

service 

Pemerintah Filipina 

memberikan edukasi 

mengenai drug 

trafficking  

 

Theory of 

Change :Global 

Regulation  

Global Convention  
Joining the Global 

Convention 

 

Pemerintah Filipina 

mengikuti konvensi 

drug trafficking  

 

Global Bodies  
Joining the Global 

Bodies 

 

Pemerintah Filipina 

turut serta dalam 

kerjasama 

internasional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.5 Alur Pemikiran 

 

Latar belakang : Kegiatan TOC dalam dunia Internasional meningkat, Filipina 
sebagai salah satu negara di Asean yang memiliki tingkat methamethamine yang 

cukup tinggi, pemerintah terus melakukan upaya dalam menanggulangi drug 
trafficking

Rumusan Masalah : Bagaimana Upaya 
Penanggulangan Drug Trafficking di 

Negara Filipina 

Theory of Change : 
Detterence 

Theory of Change 
: Economic 

Transformation 

Theory of Change : 
Severing the links 

between politics, the 
state and crime

Theory of Change : 
Managed adaptation 

of crime

Theory of Change : 
Cultural Change 

Theory of Change 
:Global Regulation 

Law Enforcement 

Selective 
Targeting 

Criminal Justice 
and sector reform 

Crop 
Eradication 

Initiatives to promote 
transparency and 

community 
empowerment

Development or 
strengthening of anti-
corruption oversight 

mechanisms

Harm Reduction 
Approaches 

Civic 
engagement 

Media 
Mobilization

Community 
Change

Economic 
diservication 

Global 
Convention 

Global Bodies 

Sebagai upaya yang dilakukan oleh negara Filipina dalam menanggulangi 

aktivitas drug trafficking yang terjadi dinegaranya, disini Filipina melakukan 6 langkah 

yaitu yang pertama yaitu yang Pertama theory of change : detterence, Kedua theory of 

change : severing the links between politics, the state and crime, Ketiga theory of 

change : managed adaptation of crima, Keempat theory of change : cultural change, 

Kelima theory of change : economic transformation, dan yang terakhir yaitu theory of 

change : global regulation 

 

 

 

 

 



2.6 Hipotesis  

 

Sebagai upaya yang dilakukan oleh negara Filipina dalam menanggulangi 

aktivitas drug trafficking yang terjadi dinegaranya, disini Filipina melakukan 6 langkah 

yaitu yang pertama yaitu yang Pertama theory of change : detterence, Kedua theory of 

change : severing the links between politics, the state and crime, Ketiga theory of 

change : managed adaptation of crima, Keempat theory of change : cultural change, 

Kelima theory of change : economic transformation, dan yang terakhir yaitu theory of 

change : global regulation  

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian  

 

Penelitian yang dilakukan oleh penulis tergolong ke dalam penelitian kualitatif 

yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendalami suatu permasalahan dimana 

tujuannya agar adanya pemahaman yang lebih luas dan mendalam pada suatu 

permasalahan yang sedang diteliti oleh penliti. 1 penelitian yang dilakukan oleh penulis 

disini bersifat  deskriptif dimana penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang 

bertujuan untuk menjawab pertanyaan siapa, apa dan dimana dengan kata lain deskriptif 

memberikan informasi apa yang terjadi. 2 Nantinya penelitian yang dilakukan oleh 

penulis akan berusaha memberikan penjelasan mengenai  bagaimana upaya yang telah  

dilakukan oleh suatu negara khususnya Filipina disini, dalam menangulangi permasalah 

terkait drug trafficking.  

 

3.2 Ruang Lingkup  

 

Didalam penelitian ruang lingkup berguna dalam memberikan batasan-batasan 

terkait objek yang akan di teliti hal  ini berguna bagi penulis dalam mengindari 

permasalahan yang luas sehingga dapat menyulitkan penulis. Permasalahan yang 

menarik perhatian penulis untuk diteliti yaitu mengenai bagaimana upaya yang 

dilakukan oleh pemerintah Filipina dalam menanggulangi permasalahan terkait drug 

trafficking di negaranya, sedangkan untuk rentang waktu penelitian penulis yaitu pada 

                                                           
1 Metode Penelitian Kualitatif, 2016, Diakses dalam http://bukubiruku.com/metode-penelitian-kualitatif/, pada 
tanggal 12 Mei  2017 
2 Mohtar Mas’oed, 1990, Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi. Jakarta: LP3ES 



tahun 2010 sampai tahun 2016. Adapun alasan penulis mengambil  ruang lingkup atau 

periodesasi ini dimana pada penelitian ini penulis berfokus pada upaya penanggulangan 

pada permasalahan drugs trafficking yang terjadi di Filipina pada masa pemerintahan 

Presiden Beniqno Aquino III dimana Presiden Beniqno sendiri mengawali masa 

jabatannya pada bulan May 2010. 3 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data   

 

Dalam proses teknik  pengumpulan data, penulis menggunakan data sekunder. 

Penulis mengumpulkan data data yang berasal dari buku, jurnal ataupun internet 

dimana data data yang dipilih  oleh penulis tentunya terkait dengan bahasan yang sesuai 

untuk penulis. Hal  ini dipilih oleh penulis karena adanya kemudahan bagi  penulis 

untuk mengaskses nya.  

 

   3.4 Sistematika Penulisan  

 

Dalam menyusun skripsi ini, adapun sistematika penulisan yang ditulis oleh 

penulis untuk memudahkan pembaca, sistematika sebagai berikut : 

 

 

 

 

                                                           
3 Beniqno Aquino III President of the Philippines Beginning in 2010, diakses dalam 
http://factsanddetails.com/southeast-asia/Philippines/sub5_6b/entry-3857.html, pada tanggal 10 Februari 
2018 



              BAB I Pendahuluan  

Pada bab ini merupakan bab pendahuluan dimana terdapat latar belakang yang 

berisi mengenai penjelasan secara garis besar dari penulis mengenai bagaimana kasus 

drug trafficking yang terdapat di Filipina yang selanjutnya akan diteliti oleh penulis, 

selain itu didalam bab ini juga terdapat rumusan masalah, tujuan penelitian, dan juga 

manfaat dari  penelitian yang dilakukan oleh penulis.  

             BAB II Kerangka Pemikiran  

Pada bab ini merupkan kerangka pemikiran yaitu mengenai bagaimana cara 

penulis dalam melihat fenomena yang ada yang selanjutnya diliat melalui  teori atau 

konsep yang dibahas dalam bab ini. Bab ini didahului oleh studi terdahulu yang 

membantu penulis dalam melihat fenomena yang ada, selain itu juga terdapat definisi 

konseptual, operasionalisasi konseptual dan diakhiri  dengan argumen utama penulis 

dalam melihat kasus yang sedang dibahas oleh penulis. 

 

 

              BAB III Metode Penelitian  

Pada bab ini  merupakan bab metode penelitian yaitu  mengenai bagaimana cara 

cara yang dilakukan penulis dalam melakukan penelitian ini, didalam bab ini berisi 

mengenai penelitian yang dilakukan oleh penulis  yaitu  penelitian kualitatif dan juga 

penelitian yang dilakukan penulis bersifat deskriptif. Selain itu didalam bab ini juga 

berisi  mengenai ruang lingkup, teknik  pengumpulan data dan juga sistematika 

penulisan yang digunakan oleh penulis.   

           BAB IV Gambaran Umum  



Pada bab ini berisi mengenai gambaran umum, yaitu nantinya  penulis akan 

menjelaskan mengenai pembahasan yang sedang diteliti, didalam bab ini penulis akan 

menjelaskan secara rinci mengenai bagaimana aktivitas drug trafficking yang terjadi  di 

Filipina termasuk kedalamnya penyebarannya dan lain sebagainya.  

BAB V Upaya Filipina dalam menanggulangi Drug Trafficking  

Pada bab ini  penulis akan menjelaskan mengenai  bagaimana upaya yang telah 

dilakukan oleh Filipina dalam menanggulangi  kejahatan drug trafficking yang terjadi  

di negaranya. Penulis akan menjelaskan ini  mengenai  konsep  yang  sudah dipilih  oleh 

penulis menggunakan konsep dan juga variabel  yang telah ditetapkan sebelumnya.  

 

BAB VI  Kesimpulan  

Pada bab ini merupakan bab kesimpulan yang menjadi akhir dalam penulisan 

skripsi yang dilakukan oleh penulis. Didalam bab ini akan berisi kesimpulan yaiu 

mengenai bagimana hasil yang didapatkan oleh penulis terkait dengan penelitian dan 

juga analisis yang dilakukan sebelumnya bab ini juga akan menjadi penguat penulis 

terhadap argumen utama yang sebelumnya  telah dipaparkan oleh penulis. Selain itu 

pada bab ini juga terdapat rekomendasi terkait penelitian yang dilakukan oleh penulis. 

 

 



BAB IV 

Gambaran Umum Drug Trafficking di Asia Tenggara dan Filipina 

 

Didalam bab ini penulis akan memberikan gambaran secara umum mengenai  

bagaimana aktivtas dari drug trafficking itu sendiri. Aktivitas yang akan dijelaskan oleh 

penulis disini termasuk bagaimana wilayah penyebaran drug trafficking itu sendiri, 

aktor yang terlibat dalam aktvitas drug trafficking dan juga bagaimana cara yang 

digunakan untuk menanggulangi drug trafficking,  

Penulis sendiri akan menjelaskan aktivitas drug trafficking yang terjadi di 

kawasan Asia Tenggara yang merupakan wilayah regional dari negara Filipina. Tidak  

hanya menjelaskan mengenai aktivitas yang terjadi di regional Asia Tenggara nantinya 

penulis juga akan menjelaskan sedikit mengenai bagaimana aktivitas dari drug 

trafficking yang terjadi di wilayah Filipina dimana penulis akan melihat  bagaimana 

penyebarannya dan siapa saja aktor yang terlibat didalamnya.  

4.1 Drug Trafficking di kawasan Asia Tenggara 

 

Kawasan Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan yang berada dalam 

dunia internasional, di dalam regional ini terdapat aktivitas drug trafficking yang 

terbagi ke dalam 4 kategori utama yaitu ganja, cocaine, heroin dan yang terakhir yaitu 

narkoba berbentuk sintetis seperti ATS atau amphetamine-type stimultans. 1 Didalam 

sejarahnya regional Asia Tenggara sendiri memiliki pengaruh dalam permasalahan 

                                                           
1 International Regime-Building in ASEAN: Cooperation Against The Illcit Trafficking and Abuse of Drugs, hal 
507, diakses dalam https://muse-jhu-edu.ezproxyd.bham.ac.uk/article/230624/pdf, pada tanggal 7 Desember 
2017  



terkait dengan produksi ataupun penjualan narkotika atau obat obatan terlarang, dimana 

kita bisa melihat kawasan Golden Triangle. 2 

Wilayah Golden Triangle telah menjadi salah satu dari kawasan utama bagi 

produksi narkoba di dunia. diperkirakan pada tahun 1990 sekitar 2/3 opium poppies 

telah diolah menjadi heroin di kawasan tersebut dan ini terus berlanjut sampai pada 

tahun 1998. 3Thailand sebagai salah satu negara di kawasan Asia Tenggara telah dalam 

beberapa tahun telah berhasil dalam mereduksi opium di bagian utara negaranya. 4 

Produksi narkotika di wilayah Golden Triangle sendiri menjadi penting dalam 

mensupply ke pasar Asia Timur khusunya China.  

Sebelum melangkah lebih jauh disini pertama-tama penulis ingin memberikan 

gambaran mengenai aktivitas drugs trafficking yang terjadi di kawasan Asia Tenggara. 

Di kawasan Asia yakni Asia Timur dan juga Asia Tenggara dijual methamphetamine, 

dimana methamphetamine dijual dalam dua bentuk yaitu berbentuk tablet dan juga 

kristal. Berdasarkan data yang didapatkan oleh penulis bahwa di kawasan Asia 

Tenggara sendiri methamphetamine yang ada semakin meningkat setiap tahunnya.  

Dari dua bentuk methamphetamine yang ada, di kawasan Asia khususnya Asia 

Tenggara setiap negara memliki kepentingan yang berbeda beda, dimana untuk 

crystalline methamphetamine beberapa negara cukup concern diataranya seperti 

Kamboja, Indonesia, Malaysia, dan juga Brunei Darussalam. Sedangkan untuk 

                                                           
2 Ibid  
3 Ibid hal 510 
4 Ibid  



methamphetamine yang berjenis tablet beberapa negara yang concern yaitu Kamboja, 

Laos dan juga Thailand. 5 

Pada tahun 2013 juga terdapat peningkatan dari penggunaan crystalline 

methamphetamine di beberapa negara Asia Tenggara seperti Vietnam ataupun Filipina. 

Untuk lebih jelasnya penulis akan memberikan gambaran tersebut. 

Gambar 4.2 Penggunaan Methamphetamine 

 

Berdasarkan gambar 4.2 kita dapat melihat bahwa di beberapa negara di 

kawasan Asia Tenggara memiliki tingkat penggunaan methamphetamine yang semakin 

meningkat seperti Filipina dan juga Vietnam. Selain negara yang memiliki tingkat 

methamphetamine yang meningkat terdapat juga beberapa negara yag memiliki 

                                                           
5 Diakses dalam 
https://www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific/Publications/2015/drugs/ATS_2015_Report_web
.pdf 



methamphetamine yang cukup konstan yaitu dalam artian tidak naik dan juga tidak 

turun negara tersebut diantaranya Indonesia dan juga Malaysia, dan yang terakhir yaitu 

negara yang memiliki penurunan pada methamphetamine salah satunnya yaitu negara 

Thailand. 6 

Aktor dalam aktivitas TOC yang cukup berperan penting dalam pembuatan 

ataupun perdagangan dari methamphetamine di wilayah Asia Tenggara yakni 

kelompok transnasional yang berasal dari China, dimana otoritas yang berada di Jepang 

telah berhasil menyita kurang lebih 600kg methamphetamine yang melibatkan 

kelompok transnasiona yang berasal dari China.  7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Ibid  
7 Methamphetamine, diakses dalam 
http://www.apaic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=367&Itemid=798, pada tanggal 18 
November 2017  



Gambar 4.3 Methamphetamine di Asia Tenggara 

 

  

Berdasarkan gambar diatas kita melihat bahwa terdapat beberapa titik di negara 

Asia Tenggara yang dijadikan sebagai pabrik atau clandestine dalam memproduksi 

methamphetamine itu sendiri diantaranya terdapat di negara Indonesia, Malaysia, 

Vietnam dan yang terakhir yaitu negara Filipina sendiri . 8  

Berbanding terbalik dengan methamphetamine, untuk pasar ekstasi sendiri 

nampaknya kurang menjadi primadona di kawasan Asia Tenggara, dimana tidak 

                                                           
8 Transnatinal Organized Crime in East Asia and the Pacifif A Threat Assessment, 2013, diakses dalam 
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Studies/TOCTA_EAP_web.pdf, hal.62 pada tanggal 16 
Oktober 2016 



adanya peningkatan yang terlalu signifikan. 9 negara dikawasan AsiaTenggara yang 

cukup concern dalam ekstasi diantara negara Brunei Darussalam, Malaysia, Indonesia 

dan Thailand.  Peningakatan yang terjadi dapat dilakukan cukup berfluktuatif dan tidak  

menunjukkan tren tertentu 10 

Bahkan pada  tahun 2015 aparat penegak hukum menyita kurang lebih 3 juta pil 

ekstasi dan kebanyakan dari mereka berasal dari Indonesia dan sumber yang didapatkan 

penulis dmenyebutkan bahwa Indonesia menyumbang sekitar 56% pelaku dalam tindak 

kejahatan tranasional. 11 

Gambar 4.4 Pedagang Narkoba pada Setiap Region 

 

Sumber : Asean Drug Monitoring Report  

                                                           
9 Ecstacy, 2014, diakses dalam 
http://www.apaic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=368&Itemid=799, pada tanggal 20 
oktober 2016  
10 Ibid  
11 Ibid  



Pada gambar 4.4 diatas kita dapat melihat bahwa persebaran pedagang narkoba 

sendiri berbeda beda di setiap wilayahnya, di wilayah Thailand pekerja yang 

mendominasi adalah pekerja yang berasal dari Asia disusul dengan wilayah Eropa, 

Asia, Amerika dan yang terakhir pekerja yang berasal dari Afrika. Sedangan untuk 

Kamboja sendiri seimbang antara pekerja yang berasa dari wilayah Asean dan juga 

Amerika. Berbeda dengan Brunei yang di dominasi oleh Asean. 12 

Asia Tenggara sebagai salah satu regioanal  yang ada dalam dunia internasional, 

kita dapat melihat bahwa Regional Asia Tenggara memiliki wilayah golden triangle 

sebagai penyedia supply obat-obatan terlarang, selain itu Asia Tenggara juga memiliki 

sejarah yang panjang dalam drugs trafficking. Peredaran drug trafficking yang ada di 

kawasan Asia Tenggara semakin meningkat setiap tahunnya. Tidak hanya itu Asia 

Tenggara juga memiliki laboratorium untuk memproduksi methamphetamine yang 

tersebar di beberapa negara Asia lainnya, ini bisa kita lihat dari  gambar diatas. Tujuan 

bagi  penulis dari memberikan latar belakang ini adalah untuk memberikan gambaran 

bahwa Filipina cukup  berpengaruh terhadap peredaran drugs trafficking di Regional 

Asia  Tenggara pasalnya Filipina memiliki laboratorium untuk memproduksi obat-

obatan terlarang.  

4.2 Kondisi Drug Trafficking di Filipina  

 

Republic of  the Philippines atau Filipina merupakan salah satu  negara yang 

berada di regional Asia Tenggara dengan Manila sebagai Ibukota negara. Populasi di 

negara tersebut kurang lebih sebesar 96,5 juta jiwa. Filipina sendiri merupakan suatu 

negara kepulauan dimana diperkirakan terdapat kurang lebih 7.000 pulau yang berada 

                                                           
12 Asean Drug Monitoring Report, 2015, diakses dalam http://asean.org/storage/2017/08/Doc-4-ADM-Report-
2015.pdf, pada tanggal 15 Januari 2018 



di  Filipina sendiri namun dari sekian banyak pulau yang ada hanya terdapat 11 pulau 

saja yang memili pertumbuhan penduduk yang cukup cepat. Sebagai negara kepulauan 

tentunya Filipina dikelilingi oleh lautan yang cukup luas selain lautan juga terdapat 

gunung gunung di negara tersebut. 13 

Permasalahan terkait dengan narkoba dilihat sebagai suatu ancaman ataupun 

tantangan yang tidak mengenal batas dimana negara negara dalam dunia internasional 

menghadapi situasi yang sama namun dalam tensi yang berbeda beda antara negara satu  

dengan negara lainnya. permasalahan terkait narkoba sendiri dianggap berkaitan 

dengan banyak aspek dalam artian tidak  hanya terkait dengan keamanan tapi juga 

berkaitan dengan kesehatan, sosial dan juga kesejahteraan ekonomi di suatu negara. 14 

Peneliti dalam melakukan penelitiannya disini akan berfokus pada negara 

Filipina. Kegiatan drug trafficking yang ada di  Filipina terbilang cukup  massif dimana 

Filipina menjadi salah satu target pasar dari  penjualan narkotika. Drug trafficking 

tersebut masuk ke Filipina melalui beberapa cara diantaranya diselndupkan melalui 

pelabuhan ataupun bandara bandara d negara tersebut. Dikarenakan latar belakang 

inilah para penegak hukum di Filipina memonitor semua titik masuk dan juga terus 

melakukan operasi dalam melawan para sindikat perdagangan narkoba yang 

menyelundupkan narkoba masuk ke negara tersebut. 15 

Kegiatan drugs trafficking di negara Filipina telah berlangsung cukup lama, 

dimana pada tahun 60an sampai dengan tahun 80an, jenis narkoba yang paling banyak 

                                                           
13 Philippines Country Profile, 2017, diakses dalam http://www.bbc.com/news/world-asia-15521300, pada 
tanggal 10 Oktober 2017  
14 NADPA, diakses dalam https://www.ddb.gov.ph/images/NADPA_2015-2020_final_draft.pdf, pada tanggal 24 
Desember 2017 
15 Ibid  



dan merupakan ancaman bagi negara Filipina sendiri adalah ganja.16 Tanaman ganja 

sendiri tumbuh subur  di negara ini. Penanaman dari narkoba jenis ini terkonsentrasi di 

beberapa wilayah di Filipina diantaranya yaitu Luzon Utara, Visayas, dan Mindanao. 17 

Memasuki tahun 90an Filipina amphetamine type stimultant atau (ATS) mulai 

diperkenalkan di  Filipina, dan sejak saat diperkenalkan salah satu tipe dari narkoba 

jenis ini yaitu methamphetamine hydrochloride tampaknya mulai menjadi primadona 

di kawasan tersebut. 18 aktivitas methamphetamine di negara Filipina pun mengalami  

pergeseran dimana jika sebeleumnya Filipina hanya sebatas menyelundupkan 

kemudian bergeser dimana Filipina kemudian mulai membuat narkoba jenis ini. 19 

Seiring dengan semakin berkembangnya tren produksi dari obat-obatan 

terlarang, maka di Filipina juga terjadi beberapa perubahan dimana jika sebelumnya 

obat-obatan terlarang hanya di  produksi di daerah daerah pedesaan maka  kemudian 

berpindah ke pabrik pabrik atau clandestine yang terdapat di wilayah perkotaan seperti 

tempat tinggal, gudang, apartement ataupun kondominum hal ini tentu salah satu 

penyebab narkoba akan semakin dekat dengan masyarakat Filipina sendiri. 20 

Tapi tampaknya para pelaku drug trafficking tidak kehabisan akal, dimana 

mereka secara terus menerus menemukan cara dalam bertransaksi. Mereka pun tak 

luput dalam memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada seperti hotel ataupun 

penginapan lainnya hal ini dikarenakan kelemahan terhadap keamanan yang ada. Selain 

                                                           
16 Drug Problem In The Philippines Then and Now, diakses dalam 
http://pdea.gov.ph/images/AnnualReport/2012AR/2012Adecadeofmilestone2.pdf, pada tanggal 12 Juni  2017 
17 Ibid  
18 Ibid  
19 Ibid  
20 Ibid  



itu penjara, tempat parkir ataupun mall juga sering digunakan sebagai tempat daam 

bertransaksi. 21 keuntungan adalah motif para pelaku melakukan drug trafficking. 22 

Kegiatan drug tafficking yang ada di Filipina di kategorikan menjadi empat 

bagian yaitu pengunaan, manufaktur dan juga distribusi obat  obatan terlarang. 

Tampaknya penjualan drug dalam street-level merupakan cara yang digunakan oleh 

para pengedar narkoba untuk menjual barang dagangannya ke barangay atau desa desa 

yang di Filipina. Didalam street-level narkotika tersebut akan dijual secara eceran 

sehingga harganya juga akan tampak lebih murah. Selain itu  penggunaan tempat 

rekreasi juga masih diminati oleh pengedar narkoba, hal ini dikarenakan terdapat 

kemudahan lokasi  yang digunakan. 23 

Seperti  yang sudah penulis jelaskan diatas bahwa Filipina sendiri memiliki 

garis pantai yang cukup luas. Dengan kondisi yang seperti  ini maka menjadi 

keuntungan sendiri bagi para sindikat narkoba untuk melakukan aktivitasnya. 

Umumnya para kurir narkoba tidak akan bekerja secara sendiri dimana sindikat narkoba 

sendiri akan menggunakan lebih dari satu kurir dalam suatu transaksi. Pada saat modus 

operandi yang digunakan berjalan satu kurir narkoba akan mengambil narkoba tersebut  

secara spesifik untuk selanjutnya  akan pergi ke negara lain untuk transit dan bertemu 

dengan kurir lainnya untuk selanjutnya di distribusikan ke berbagai tempat yang dituju. 

24 

Di Filipina terdapat dua kelompok sindikat narkoba yang paling utama yaitu 

African drug syndicate dan Chinese or Filipino-Chinese Drug Group. Kelompok yang 

                                                           
21 Ibid  
22 Ibid  
23 PDEA Annual Report, 2012, diakses dalam 
http://pdea.gov.ph/images/AnnualReport/2012AR/2012PhilippineDrugSituation.pdf, pada tanggal 9 Januari 
2012 
24 Ibid  



pertama yaitu african drug syndicate merupakan kelompok yang didominasi oleh orang 

orang Afrika yang biasanya melakukan penyelundupan narkotika ke suatu negara untuk 

distribusi lokal. Kelompok ini biasanya menggunakan obyek manusia untuk 

menyelundupkan narkotika sendiri ke suatu negara tentu dengan imbalan yang cukup 

besar. Hal ini untuk memperkecil mereka tertangkap. Pada kelompok ini biasanya yang 

melakukan drug traffciking yaitu di dominasi oleh perempuan. Kelompok yang kedua 

yaitu Chinese or Filipino-Chinese Drug Group yang menjadi kelompok yang utama 

dalam melakukan drug trafficking di Filipina, dimana mereka melakukan 

penyelundupan massal dan juga manufaktur dari obat obatan terlarang, selain itu 

kelompok ini juga sering mendirikan clandestine laboratory di Filipina. 25 Ibukota 

nasional Filipina yaitu Manila menjadi tempat primadona bagi pembuatan shabu di 

dalam negeri, pembuatan shabu umumnya dilakukan perumahan, apartment, desa 

ataupun kondomium . selain shabu untuk ganja di Filipina pembubidayaan ganja 

berpusat di Luzon Utara terutama di dataran tinggi ataupun pegunungan. 26 untuk lebih 

jelasnya peneliti akan menunjukkan beberapa tabel yang menunjukan bahwa pelaku 

drug trafficking yang berasal dari Chinna sangan major di Filipina. 

 

Tabel 4.2.1  Pelaku Drugs Trafficking di Filipina 

Category Nationality 
Years 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Cohort 

African   2           

Botswania    1           

Nigerian    1 1         

Guinnea   1 1         

Ghanaian   1 1         

Possessor Australian    1           

                                                           
25 Ibid  
26 Ibid  



British    1   1 1     

Chinese   7 3 7 23 10   

German   2           

Korean   1     2     

Taiwanese     3 1 2 1   

Swiss     1         

Austrian     1         

Equadorian      1         

Italian     1         

Japanese     1     1   

Syrian     1         

Tunisian     1 1       

American       1 3 1   

Hongkong 
National       1       

Irish        1       

Nigerian          2 1   

Canadian         3     

Indian          2     

Spanish         2     

New Zealander         1     

Russian          1     

Sudanese         1     

Ugandan            1   

Saudi Arabian            1   

Pusher 

British    1           

Chinese   6 9 17 15 15   

Guinean    1           

Korean   1   1 2     

Nigerian    4   6 2 1   

South African    1           

Swiss     1         

Ivorian      1         

Ni Vanuatu        2       

Pakistani       3   1   

Swedish        1       

Hongkong 
National         1 1   

Japanese         1     

Mexican           1   

Liberiann           1   

Manufacturer Chinese   4     2     

Trafficker 

Chinese   1           

Kenyan   1           

Polish   1           



Importer Kenyan   1           

Courier 

Ghanaian   1 1 1       

Chinese   1           

Thai   1 2         

Vietnamese   1 2         

Indonesian   1   2       

Guinean      1         

Nepali      2         

Kenyan     1         

Singaporeian     1         

Uganda      1         

Beninese       1       

Nigerian        1       

South African        1       

Taiwanese     1         

Financer 
Togoloese   1           

Chinese       2       

Drug den Owner  Dutch          1     

Drug den Visitor  
Chinese       11       

Taiwanese       8       

Drug den 
Maintenance  Taiwanese       1       

Chemist  
Chinese     2         

Taiwanese     1         

User  

New Zealander   1           

Sudanese       3       

Swedish        2       

Laboratory 
Worker Taiwanese     4         

 

Sumber    :   Data diolah oleh penulis dari Philippine Drug Enforcement Agency 27 

Penulis sendiri akan menjabarkan beberapa tabel diatas kedalam bagan bagan dibawah 

yang merupakan hasil olahan penulis.  

 

 

                                                           
27 Philippine Drug Enforcement Agency, diakses dalam http://pdea.gov.ph/transparency/annual-report, pada 
tanggal 8 Januari 2018  



Gambar 4.2.2 Pelaku Cohort yang ada di Filipina 

 

 

Sumber : dioleh oleh penulis dari Philippine Drug Enforcement Agency 

Pada Bagan 4.2 diatas, banyaknya cohort yang tertangkap  oleh pemerintah Filipina 

menunjukkan bahwa pada tahun 2011 merupakan yang paling banyak tertangkap yaitu 

mempunyai presentase sebesar 67% dan disusul pada tahun 2011 sebesar 33 %, Cohort yang 

tertangkap oleh pemerintah Filipina berasal dari beberapa negara di dunia seperti negara Afrika 

yang tercatat pada tahun 2011 sebanyak 2 orang, Bostwania sebanyak 1 orang, Nigeria dimana 

pada tahun 2011 tercatat 1 orang dan pada tahun 2012 tercatat 1 orang lagi  yang tertangkap, 

dan yang terakhir yaitu Guinea dan Ghana yang sama seperti Nigeria yaitu pada tahun 2011 1 

orang dan pada tahun 2012 sebanyak 1 orang juga yang tertangkap. Dan jika dilihat pada bagan 

diatas bahwa pada tahun tahun selanjutnya tidak ada penangkapan terhadap Cohort.28 

 

 

 

                                                           
28 Ibid  
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Bagan 4.2.3 Pelaku Posessor yang terdapat di Filipina 

 

Sumber : dioleh oleh penulis dari Philippine Drug Enforcement Agency 

 

Pada Bagan 4.2 diatas kita bisa melihat bahwa penangkapan terhadap posessor 

ada setiap tahunnnya dimana penangkapan tertinggi terjadi pada tahun 2015 dengan 

presentase sebesar 45%, diposisi kedua yaitu pada tahun 2016 sebanyak 15% dan 

disusul pada tahun 2012 dan 2013 sebanyak 14% dan yang terakhir yaitu 12% pada 

tahun 2011, sama seperti  Cohort penangkapan terhadap posessor juga melibatkan 

warga negara dari berbagai negara dalam dunia Internasional. Warga negara yang 

paling banyak tertangkap yaitu warga negara China dimana pada tahun 2011 sendiri 

tercatat terdapat 7 warga negara china yang tertangkap oleh pemerintah Filipina, 

sedankan pada tahun 2012 sebanyak 3 orang dan pada tahun 2012 sama seperti pada 

tahun 2011 yaitu sebanyak 7 orang, namun berdasarkan tabel yang penulis jelaskan 

diatas bahwa lonjakan terhadap penangkapan posessor yang berasal dari China 

Tahun  2011
12%
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mengalami peningkatan dimana pada tahun 2014 posessor ditangkap kurang lebih 23 

orang oleh pemerintah Filipina dan tahun 2015 sebanyak 10 orang. 29 

Selain China penangkapan posessor juga melibatkan beberapa warga negara di dunia 

yaitu seperti Australia, Inggris, Jerman, Korea, Taiwan, Swiss, Austria, Equador, Italia, Jepang, 

Syria, Tunisia, Amerika, Hongkong, Irlandia, Nigeria, Kanada, India, Spanyol, New Zealand, 

Russia, Sudan Uganda dan yang terakhir yaitu Saudi Arabia. 30 

Bagan 4.2.4 Pelaku Pusher yang terdapat di Filipina 

 

Sumber : dioleh oleh penulis dari Philippine Drug Enforcement Agency 

 

Menurut RA 9165 mengenai aktivitas drug trafficking, disebutkan bahwa 

pusher adalah orang yang menjual, memperdangangkan atau mengirimkan narkoba ke 

lainnya. 31 Pada bagan 4.3 diatas kita dapat melihat bahwa penangkapan ada pusher 

terjadi paling banyak pada tahun 2013 yaitu dengan presentasi sebesar 30%, diposisi 

                                                           
29 Ibid  
30 Ibid  
31 Republict Act of the Philippines, diakses dalam 
http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/ph/ph136en.pdf, pada tanggal 11 Januari 2018 
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selanjutnya yaitu pada tahun 2014 dengan presentas 22% sedangkan untuk 

penangkapan pusher yang mempunyai presentase terkecil yaitu pada tahun 2012 

sebanyak 12%. 

Nampaknya warga negara China nampak menjadi primadona bagi pemerintah 

Filipina, pasalnya untuk pusher sendiri paling banyak di tangkap yaitu warga negara 

yang berasal dari negara China dimana pada tahun 2011 tercatat terdapat 6 tersangka, 

pada tahun 2012 sebanyak 9 tahun dan ini  terus meningkat sampai pada tahun 2013 

dimana sebanyak 17 pusher yang berasal dari China ditangkap  sedangkan pada tahun 

2014 dan 2015 cukup  konstan yaitu sebesar 15 orang. 32 

Bagan 4.2.5 Pelaku Courier yang ada di Filipina 

 

Sumber : dioleh oleh penulis dari Philippine Drug Enforcement Agency 

 

                                                           
32 Philippine Drug Enforcement Agency, diakses dalam http://pdea.gov.ph/transparency/annual-report, pada 
tanggal 8 Januari 2018 
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Courier atau kurir adalah orang yang mengirimkan narkoba pada bagan 4.4 

diatas menunjukkan bahwa penangkapan courier paling banyak terjadi pada tahun 2012 

dengan presentase sebanyak 52%, dan di peringkat selanjutnya yaitu pada tahun 2013 

sebanyak 26% dan yang terakhir yaitu pada tahun 2011 sebanyak 22 %, penangkapan 

courier narkoba yang berasal dari Ghana berjumlah 3 orang yaitu  pada tahun 2011 1 

orang kemudian pada tahun 2012 sebanyak 1 orang juga dan yang terakhir yaitu 1 orang 

juga. Jumlah penangkapan ini sama dengan Thailand, Vietnam dan juga Indonesia yang 

berhasil menangkap 3 orang courier narkoba. Sedangkan kurir narkoba di  China hanya 

berhasil menangkap 1 orang saja yaitu pada tahun 2011. Selain warga negara tersebut 

terdapat juga warna negara Guinea, Nepal, Kenya, Singapore dan yang terakhir yaitu 

Uganda. 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
33 Ibid  



Gambar 4.2.6 Daerah-Daerah Kritis di Filipina 

 

Sumber : PDEA, National Anti Drug Accomplishment 

Berdasarkan gambar diatas kita dapat melihat aktivitas trafficking yang terjadi 

di wilayah Filipina, dimana terdapat situs penanaman ganja, laboratorium dan juga 

area-area bagi para pelaku untuk masuk ke negara Filipina. Untuk situs penanaman 

ganja sendiri terbagi ke dalam tiga wilayah yang pertama yaitu Luzon, Visayas dan 

yang terakhir yaitu Mindanao. Sedangkan untuk area masuknya para pelaku drug 

trafficking kebanyakan berada di sepanjang garis pantai area Luzon tapi ini tidak 



menutup kemungkinan para pelaku menyelundupkan barang melalui bandar udara yang 

ada di Filipina. 34 

Kurir narkoba menjadi tantangan tersendiri bagi pemeritah Filipina terutama 

badan yang mengurusi masalah ini yaitu Philippine Drug Enforcement Agency, karena 

selama ini para kurir obat-obatan sendiri  menjadi concern bagi dunia internasional 

karena akan berdampak pada beberapa hal diantaranya seperi hak asasi manusia bahkan 

dapat menimbulkan kejahatan lainnya seperti prostitusi ataupun perdagangan manusia. 

35 

Terdapat beberapa cara yang digunakan oleh para kurir obat dalam 

menyelendupkan narkoba ke wilayah Filipina, diantaranya seperti menyembukannya di 

dalam bagasi atau koper, menelannya, menempatkannya di sepatu, menempatkannya 

di bawah bagasi. Menurut penuturan PDEA bahwa rata rata masyarakat Filipina tertarik 

untuk menjadi kurir obat disebabkan oleh beberapa hal diantaranya yaitu karena 

kemiskinan sehingga ditawarkan gaji yang tinggi, latar belakang pendidikan yang 

kurang, pengangguran dan bahkan dengan alasan untuk berpergian keluar negeri. 36 

Philippine Drug Enforcement Agency adalah suatu badan penegak hukum 

reguler yang ada di Filipina yang bertugas dalam melakukan pengawasan dan juga 

bertanggung jawab atas penegakan hukum dalam bidang obat-obatan terlarang agar 

efisien dan juga efektif selain itu PDEA juga merupakan pelaksana tugas. Tidak hanya 

PDEA di  Filipina juga terdapat DDB atau Dangerous Drugs Broad yang merupakan 

                                                           
34 PDEA Annual Report, 2015, Diakses dalam 
http://pdea.gov.ph/images/AnnualReport/2015AR/AR2015page1to37.pdf, pada tanggal 16 Oktober 2016  
35 Drug Courier, diakses dalam http://pdea.gov.ph/drug-trends/drug-courier, pada  tanggal 11 Oktober 2017 
36 Ibid  



badan yang bertugas dalam merumuskan kebijakan terkait narkoba di negara Filipina. 

37 

Dari  apa yang telah penulis jabarkan diatas, tentu kita dapat melihat bahwa 

China adalah negara yang cukup dominan dalam menjadi aktor drugs trafficking yang 

ada di Filipina. Kita bisa melihat dari cukup banyaknya warga negara yang berasal dari  

China yang tertangkap oleh aparatur pemerintahan yang ada di Filipina. Dan dari apa 

yang sudah penulis sebutkan diatas bahwa masih banyaknya manufaktur yang tidak 

tertangkap dimana menurut analisa penulis justru manufaktur adalah yang paling 

penting dalam memproduksi narkoba dimana ia berfungsi sebagai yang memproduksi, 

selain itu yang tak kalah penting yaitu jarangnya ketua dari  kelompok drugs trafficking 

yang ditangkap di  Filipina. 

 

 

 

 

                                                           
37 The Philippine Drug Enforcement Agency, diakses dalam 
http://pdea.gov.ph/images/AnnualReport/2013AR/2013thepdea.pdf, pada tanggal 11 Oktober 2017 



BAB V 

Upaya Penanggulangan dari Aktivitas Drug Trafficking Di Filipina 

 

Didalam memberantas suatu kelompok transnasional maka suatu negara akan 

memerlukan suatu penanggulangan, dan dalam konteks ini untuk memberantas suatu 

drugs trafficking maka sekiranya Filipina membutuhkan suatu penanggulangan yang 

tepat dalam mengatasi permasalahan tersebut dan penulis akan membahasnya di dalam 

bab V. Isi dari bab ini penulis akan menjelaskan mengenai bagaimana upaya yang telah 

dilakukan oleh Filipina dalam menanggulangi aktivitas drug trafficking yang terjadi di 

negaranya.  

Penulis akan menjelaskan bab ini dengan menggunakan Theory of Change yang 

dikemukakan oleh Tim Midgley, didalam teorinya Midgley sendiri membahas 

mengenai cara yang dilakukan oleh suatu negara dalam menanggulangi kelompok 

kejahatan transnasional. kasus yang penulis teliti saat ini yaitu megenai drugs 

trafficking yang ada di Filipina membutuhkan penanggulangan sendiri yang harus 

dilakukan oleh negara dalam mengantisipasi peredaran drugs dikawasan tersebut. kasus 

ini tentunya membuat pemerintah negara Filipina ikut berpartisipasi dalam menangani 

kasus ini.  Terdapat enam hal yang coba dijelaskan oleh Tim Midgley didalam teorinya 

yaitu Theory of Change : Detterence, Theory of Change : Severing the links between 

politics, the state and crime, Theory of Change : Managed adaptation of crime, Theory 

of Change : Cultural Change, Theory of Change : Economic Transformation, Theory 

of Change :Global Regulation.  



Selain terdapat pembahasan yang berasal dari teori nantinya didalam bab ini 

juga penulis akan memberikan analisanya terkait teori masing masing yang diberikan 

terkait kasus drug trafficking yang terjadi di Filipina.  

 

5.1 Theory of Change : Detterence 

 

Teori ini adalah teori pertama yang coba dijelaskan oleh Tim Midgley sebagai 

upaya dalam menanggulangi TOC. Terdapat empat strategi didalam teori ini yaitu law 

enforcement, selective targeting,criminal justice and sector reform dan yang terakhir 

yaitu crop eradication.  

5.1.1 Law Enforcement  

 

Dalam variabel law enforcement Midgley coba menjelaskan mengenai 

bagaimana penanggulangan dari  kelompok TOC dilakukan dengan penguatan 

perbatasan. Hal ini  dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi peredaran narkoba 

melalui daerah perbatasan yang dijadikan sebagai  salah satunya  tempat transit bagi 

negara yang memproduksi ataupun negara yang memkonsumsi. 1 

Filipina adalah salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang merupakan  

negara kepulauan dimana diperkirakan terdapat kurang lebih 7.000 pulau yang berada 

di  Filipina sendiri namun dari sekian banyak pulau yang ada hanya terdapat 11 pulau 

saja yang memili pertumbuhan penduduk yang cukup cepat. 2 Sebagai negara 

kepulauan tentunya Filipina dikelilingi oleh lautan yang cukup luas selain lautan, 

Filipina juga memiliki  beberapa gunung. Sebagai negara yang mempunyai ribuan 

                                                           
1 Midgley Op.cit hal 11  
2 Philippines Country Profile, 2017, diakses dalam http://www.bbc.com/news/world-asia-15521300, pada 
tanggal 10 Oktober 2017 



pulau tentunya Filipina masuk kedalam deretan daftar negara yang mempunyai garis 

pantai terpanjang di dunia, dimana di perkiraka Filipina memiliki kurang lebih 36,289 

kilometer garis pantai yang memanjang dari utara ke selatan. 3 dilihat dari latar 

belakang ini  tentunya tidak mengherankan bahwa daerah perbatasan yang ada di 

Filipina menjadi perhatian khusus bagi pemerintah dalam menangulangi peredaran 

narkoba di negara.  

Dalam menghentikan para kurir narkoba,  Pemerintah Filipina melakukan  

Inter-Agency Drug Interdiction Task Group atau (Airport-IADITG) dimana ini akan 

beroperasi dibawah kontrol CAAP atau Civil Aviation Authority of the Phillipine yang 

menangani 82 bandara dan juga sekitar 42 penerbangan komersial. Operasi ini 

dilatarbelakangi dari udang-undang yang ada di Filipina yaitu Republic Act No. 9165 

atau yang biasa dikenal sebagai Comprehensive Dangerous Act of 2002. 4 

Untuk memperkuat interdiksi di wilayah Filipina dalam melawan para sindikat 

drug tarfficking, di bandara Filipina juga didirikan Ninoy-Aquino International Airport 

dengan 9 kelompok interdiksi lainnya atau yang lebih dikenal dengan Drug Interdiction 

Task Group yang berada di bawah PDEA. Kesembilan badan lainnya antara lain Manila 

International Airport Authority (MIAA), Office for Transportation Security (OTS), 

National Bureau of Investigation (NBI), National Prosecution Service (NPS), 

Department of Justice (DOJ), Bureau of Custom (BOC), Bureau of Immigration (BI), 

dan yang terakhir yaitu Phillipine National Police atau PNP. 5 

                                                           
3 Philippines Coatal & Marine Resources : An Introduction, diakses dalam 
http://siteresources.worldbank.org/INTPHILIPPINES/Resources/PEM05-ch1.pdf, pada tanggal 18 Desember 
2017  
4 Diakses dalam https://www.portcalls.com/interagency-airport-task-force-antidrug-smuggling-drive/, pada 
tanggal 19 November 2017 
5 https://www.ddb.gov.ph/images/NADPA_2015-2020_final_draft.pdf, pada tanggal 19 November 2017  



Gambar 4.1 Operasi Interdiksi pada Tahun 2012 

 

Dari gambar 4.1 diatas kita dapat melihat bahwa pada tahun 2012 pemerintah 

Filipina telah berhasil menangkap beberapa tersangka drug trafficking melalui 

interdiksi yang dilakukan. Melalui Airport Interdiction Filipina telah berhasil 

menangkap 25 orang dan mengamankan Cocaine sebesar 6,389 Gram dan Shabu 

sebesar 46,096,58 Gram, sedangkan melalui  Seaport Interdiction telah berhasil 

menangkap 3 orang dan mengamankan daun kering ganja sebanyak 500 gram. 6 

Kasus yang berhasil diungkap melalui interdiksi ini adalah penangkapan 5 

kontainer pada tanggal 13 Januari 2012. Penangkapan ini berhasil atas koordinasi yang 

dilakukan antara PDEA dan juga BOC atau Bureau of Custom. Dari penangkapan ini 

pihak terkait berhasil melakukan penangkapan terhadap 5 kontainer yang berisi 

peralatan yang dibutuhkan dari clandestine labolatory yang diestimasikan memiliki 

nilai sebesar Php 37 juta. 7 

Di tahun 2013 melalui NAIA Inter-Agency Drug Interdiction Task Group atau 

IADITG berhasil menangkap warga negara Filipina yang menyelundupkan sekitar 

                                                           
6 Ibid, hal 23 
7 National Anti Drug Accomplishment for 2012,Hal 23, diakses dalam 
http://pdea.gov.ph/images/AnnualReport/2012AR/2012NationalAnti-DrugAccomplishments1.pdf, pada 
tanggal 1 Januari 2018 



7,048,60 gram Shabu dari Hongkong ke Filipina dan mempunyai nilai sekitar Php 38,7 

Juta.  8Narkoba tersebut di kotak susu yang berada di dalam koper. Masih di tahun yang 

sama penyitaan illegal drug yang cukup  besar juga terjadi di tahun ini dimana melalui  

Interdiksi bandara di Zamboanga International Airport telah berhasil menyta 17,48 Kg 

Shabu yang diestimasikan memiliki ilai Php 126 Juta.  

Dalam penerapan law enforcement yang dilakukan oleh Filipina terkait dengan 

Theory of Change : Detterence menurut penulis disini sudah dilakukan oleh Filipina 

dengan cukup maksimal hal  ini kita bisa dari data yang telah disajikan oleh penulis 

diatas bahwa adanya peningkatan dari penangkapan shabu yang dilakukan oleh 

pemerintah Filipina melalui PDEA yang menjalankan interdiksi dibeberapa pelabuhan 

dan juga bandara yang ada di Filipina  

5.1.2 Selective Targeting  

 

Didalam variabel ini Tim Midgley berfokus pada bagaimana para aparat 

penegak hukum di Filipina melakuakan penangkapan bagi para aktor yang terkait 

dengan drug trafficking tersebut. 9 

Salah satu operasi yang dilakukan oleh Philipina dalam menanggulangi drug 

trafficking yang terjadi di negaranya adalah dengan melakukan operasi buy-bust. 

Operasi ini adalah suatu operasi yang berbentruk entrapment atau menjebak para 

tersangka pelaku drug trafficking. Didalam operasi ini nantinya aparat penegak hukum 

atau polisi di Filipina akan melakukan underover atau akan menyamar sebagai pembeli 

obat-obatan tersebut dan juga akan melakukan transaski dengan para pengedarnya. 

                                                           
8 PDEA Annual Report, 2013 diakses dalam 
http://pdea.gov.ph/images/AnnualReport/2013AR/20131nationalantidrugaccomplishment.pdf, pada tanggal 
11 Januari  2018 
9 Midgley Op.cit Hal 11 



Walaupun didalam operasi ini masih terdapat ketidakteraturan didalamnya. Untuk 

mencegah ketidakteraturan ini terdapat beberapa poin yang dijalankan oleh jaksa 

dimana untuk menghakimi seseorang yang menjadi penjual obat-obatan maka 

berdasarkan undang comprehensive dangerous drugs law jaksa tersebut harus 

membuktikan identitas pembeli ataupun penjualnya selain itu jaksa juga harus 

membuktikan pengiriman dan juga transaksi yang dilakukan atau dengan kata lain jaksa 

bisa membuktikan bahwa transaksi yang dilakukan benar-benar terjadi. 10 

Pada tahun 2011 sebanyak 12,269 operasi dilakukan dimana 5,917 diantaranya 

dilakukannya operasi buy-bust. 11 sedangkan pada tahun 2013 operasi yang dilakukan 

sebanyak 11.447 dengan 5,947 diantaranya adalah operasi buy-bust. 12. Nampaknya 

Filipina terus berusaha melakukan operasi  guna menanggulangi drug trafficking, 

ditahun 2014  pemerintah Filipina dibawah PDEA melakukan 16,939 operasi 

diantaranya 8,337 adalah operasi buy-bust. 13 Pada tahun 2015 sendiri operasi buy-bust 

dilakukan sebanyak 13,697. 14 

Pada tanggal 22 Januari 2014, pada saat melakukan operasi buy-bust yang 

dilakukan gabungan antara PDEA dan juga PNP di  kota Davao telah berhasil 

mengamankan seorang tersangka pengedar narkoba, lewat operasi ini polisi berhasil 

mengamankan sekitar 50 gram shabu  atau  yag dikenal sebagai methamphetamine 

                                                           
10 Buy-bust operation, diakses dalam https://www.respicio.ph/features/buy-bust-operations, pada tanggal 26 
November 2017  
11 PDEA Annual Repot, 2011, diakses dalam 
http://pdea.gov.ph/images/AnnualReport/2013AR/20131nationalantidrugaccomplishment.pdf 
http://pdea.gov.ph/images/AnnualReport/2011AR/2011NationalAnti-DrugAccomplishments.pdf, pada tanggal  
9 Januari 2018 
12 PDEA Annual Report,2013,diakses dalam 
http://pdea.gov.ph/images/AnnualReport/2013AR/20131nationalantidrugaccomplishment.pdf, pada tanggal 9 
Januari 2018  
13 PDEA Annual Report,2014,diakses dalam 
http://pdea.gov.ph/images/AnnualReport/2014AR/PDEA_AR_2014_FINAL.pdf, pada tanggal 9 Januari  2018 
14 PDEA Annual Report,2015,diakses dalam 
http://pdea.gov.ph/images/AnnualReport/2015AR/AR2015page1to37.pdf, pada tanggal 9 Januari 2018   



hydrochhloride. Berdasarkan penuturan Arturo G. Cacdac, Jr selaku wakil diretur 

jenderal PDEA bahwa tersangka yang berhasil diringkus adalah Jason Alfonso y 

Montaner yang berusia 26 tahun. Alfonso sendiri ditangkap sekitar pukul 14.20 waktu 

setempat. Penangkapan Alfonso terjadi pada saat terjadinya transaksi jual beli obat-

obatan terlarang antara Alfonso dan anggota PDEA yang menyamar sebagai pembeli. 

Alfonso akan dijatuhi hukuman section 5 tentang penjualan obat-obatan terlarag yang 

sudah tertuang dalam Comprehensive Dangerous Acts tahun 2002. 15 

Pada tahun 2012 juga melalui operasi buy bust yang dilakukan PDEA berhasil 

mengagalkan beberapa aktivitas dari beberapa kelompok drug trafficking itu sendiri, 

seperti pada tanggal 12 Januari 2012 berhasil mengamankan 5 laboratorium clandestine 

yang ada di tiga wilayah yaitu Ayala, Alabang dan kota Muntinlupa aktivitas ini 

melibatkan Lam Transnational Drug Group. Melalui operasi Clandestine Shabu 

Laboratory yang dilakukan dengan melibatkan Cheng Transnational Drug Group, 

PDEA berhasil mengamankan laboratorium berukuran sedang di beberapa kota seperti 

Paranaque, San Antonio Valley. 16 

Sedangkan pada tahun 2014, melalui operasi kerjasama yang dilakukan antara 

PDEA dan juga PNP di Digos City, Davao telah berhasil mengamankan seorang 

tersangka drug trafficking yang berjenis kelamin perempuan yaitu Ruby Pacones 

Ostenberg yang berumur 38 Tahun. 17 Ostenberg ditangkap pada jam 4 pagi waktu 

Filipina dengan dibantungan operator Gabungan di Regional Office 11, operasi ini 

                                                           
15 Drug Puher Arrested by PDEAin Davao City : 50 Gram Shabu Seized , 2014, diakses dalam 
http://pdea.gov.ph/images/PressRelease/2014PR/January2014PR/PR0272014.pdf 
16 National Drug Accomplishment, diakses dalam 
http://pdea.gov.ph/images/AnnualReport/2012AR/2012NationalAnti-DrugAccomplishments2.pdf, pada 
tanggal 10 Januari 2012  
17 Target-Listed Lady Drug Personality Arrested, diakses dalam 
http://pdea.gov.ph/images/PressRelease/2014PR/December2014PR/PR5392014.pdf, pada tanggal 10 Januari 
2018 



dilakukan di bawah pengawan Emerson R.Rosales. melalui penangkapan yang 

dilakukan aparat pemerintah berhasil menyita Plastik yang berisi shabu, korek api 

sebanyak 6 buah dan 1 bundel alumunium foil. Sebagai konsekuensinya Ostenberg 

dijatuhi hukuman berdasarkan pasal 11 mengenai kepemilikan obat obatan terlarang 

dan juga pasal 12 mengenai kepemilikan dari peralatan tersebut dan ini berdasarkan 

Article II RA 9165 atau Comprehensive Dangerous Drugs Act tahun 2002.18 

Upaya yang telah dilakukan oleh Filipina didalam menerapkan Selective 

Targetting dalam Theory of Change : Detterence bahwa terkait dengan hal ini penulis 

melihat bahwa upaya yang dilakukan oleh Filipina dalam menangkap para pelaku dari 

drugs trafficking melalui operasi yang dilakukan oleh PDEA dapat dikatakan sudah 

cukup maksimal dilakukan. Hal ini kita penulis lihat dari operasi yang dilakukan oleh 

Filipina khususnya operasi  buy bust yang telah penulis jabarkan diatas bahwa operasi 

tersebut dilakukan oleh Filipina cukup meningkat setiap tahunnya hal ini dianggap 

penting terkait dengan upaya dalam menangkap para pelaku dari drugs trafficking yang 

ada di negara tersebut.  

Selain intensitas dari operasi yang meningkat setiap tahunnya, pada tahun 2012 

Filipina juga berhasil membongkar clandestine laboratorium yang melibatkan 

kelompok TOC, menurut penulis ini adalah hal yang besar karena untuk melihat 

kelompok drug trafficking yang melakukan aktivitasnya di Filipina sehingga 

memudahkan aparat penegak hukum di Filipina dalam melihat pergerakannya dan 

menanggulanginya.  

 

                                                           
18 Ibid  



5.1.3 Criminal Justice and Sector Reforms  

 

Sejalan dengan apa yang sudah dijelaskan oleh Theory of Change : Detterence, 

didalam variabel criminal justice and sector reforms Midgley menjelaskan bahwa hal 

ini dilakukan dengan memperkuat sistem yang ada di suatu negara. 19 maka disini 

fokusnya adalah bagimana Filipina memperkuat sistem yang ada di negaranya.  

Didalam upayanya menanggulangi drug trafficking, usaha Filipina dalam 

memperkuat sistem yang ada salah satunya yaitu dengan memperkuat sistem yang ada 

di PDEA dimana capacity building dilakukan setiap tahunnya. Seperti pada tahun 2011 

untuk meningkatan kinerja para pekerjanya Filipina dibawah PDEA mengirimkan 

sekitar 600 orang lebih untuk mengikuti pelatihan yang dilakukan. 20 Delegasi yang 

dikirimkan dari PDEA terbagi kedalam beberapa pelatihan dimana sekitar 577 pekerja 

PDEA dikirim untuk turut serta berpartisipasi pada sekitar 49 pelatihan yang dilakukan 

pada tingkat nasional dan juga sekitar 61 pekerja PDEA juga dikirim untuk turut serta 

dalam 31 pelatihan dalam level Internasional. 21 

Tidak hanya itu dalam memperkuat sistem yang ada Filipina dibawah PDEA 

juga melakukan Employees Happy Hour, tujuan dari diadakannya acara ini  oleh PDEA 

adalah untuk menghilangkan stress dan juga terkanan yang didapatkan oleh pekerja 

PDEA dan juga untuk memperat konektivitas yang terjalin antar anggotanya. 22. 

Pekerjaan yang dilakukan oleh lembaga di  Filipina seperti PDEA terkadang membuat 

stress para pekerjanya. Kegiatan ini adalah kegiatan yang dilakukan setiap bulan 

dimana nanti akan ada pertemuan antar anggota dalam menyantap makanan minuman 

                                                           
19 Midgley, Op.cit Hal 11 
20 PDEA Annual Report, 2011, diakses dalam 
http://pdea.gov.ph/images/AnnualReport/2011AR/2011AdministrativeMilestones.pdf, pada  tanggal 10 
Januari  2018 
21 Ibid  
22 Ibid 44 



ataupun musik. 23 Melalui acara ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja PDEA 

dalam menanggulangi peredaran drugs trafficking yang terjadi di Filipina.  

Dalam pemerintahan di Filipina salah satu hal yang menakutkan yaitu adanya 

korupsi yang terjadi pada lembaga pemerintahan dan ini tentunya dapat mempengaruhi 

kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah, dimana notabene dalam 

sejarahnya masyarakat Filipina menjauhi hukum yang ada karena adanya korupsi dan 

juga kekerasan 24. Di satu sisi pemerintah Filipina sendiri membutuhkan bantuan dari 

masyarakat untuk menanggulangi  permasalahan terkait drug di negaranya. 25 

Sebagai  bagian dari usahanya dalam memperbaiki citranya PDEA yang ada di 

Filipina melakukan beberapa cara diantaranya seperti pada tahun 2011 memberikan 

sanksi administratif terhadap 107 anggotanya dimana 4 diantaranya dikeluarkan dari 

badan tersebut. 26 

Penguatan personil yang ada di PDEA juga diadakan melalui pelatihan yang 

diberikan salah satunya yaitu preventive drug education training dimana acara ini 

diadakan tahun 2011. Acara yang dilakukan oleh DDB ini bertujuan untuk memberikan 

beberapa pemahaman salah satunya yaitu pendeteksian dini terhadap pengguna 

narkoba, perencaan dan juga monitoring. 27 

 

 

 

                                                           
23 Ibid 44 
24 Ibid hal 45 
25 Ibid hal 45 
26 Ibid hal 45 
27 Advocacy Iniatives, diakses dalam 
http://pdea.gov.ph/images/AnnualReport/2011AR/2011AdvocacyInitiatives.pdf, pada tanggal 10  Januari 2018 



5.1.4 Crop Eradiction  

 

Beberapa wilayah di Filipina yang dijadikan tempat untuk membudidayakan 

ganja terdapat di beberapa wilayah salah satunya adalah Luzon Utara, Visayas Timur, 

dan juga Mindanao. Distribusi secara lokal dan diekspor ke negara lain. Pada tahun 

2011 terdapat kurang lebih 129 lokasi penanaman ganja telah diberantas dengan nila  

total  sebesar Php 559,7 juta. 28 

 

Grafik 1 Pemberantasan Tanaman Ganja

 
Sumber : Diolah Oleh Penulis dari Philippine Drug Enforcement Agency 29 

 

Dari bagan 1 diatas kita dapat melihat bahwa pemberantasan tanaman ganja 

yang ada di  Filipina cukup berfluktiatif setiap tahunnya dengan kenaikan tertinggi 

                                                           
28 National Anti Drug Accomplishment, diaskes dalam 
http://pdea.gov.ph/images/AnnualReport/2011AR/2011NationalAnti-DrugAccomplishments.pdf, pada tanggal 
26 November 2017  
29 PDEA Annual Report, 2015, diakses dari 
http://pdea.gov.ph/images/AnnualReport/2015AR/AR2015page1to37.pdf, pada tanggal 11 Januari 2018 
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terjadi pada tahun 2014 yaitu sebanyak 506 dan disusul pada tahun 2011 dengan 

presentase yang paling kecil yaitu sekitar 129. 30 

Methamphetamine hydrochloride atau yang dikenal sebagai shabu diproduksi 

didalam clandestine ataupun laboratorium, untuk itu Filipina merasa perlu untuk 

memberantas clandestine yang ada di negaranya. Di estimasikan bahwa satu 

laboratorium kecil dapat menghasilkan kurang lebih 50 gram shabu per jamnya yang 

memiliki nilai setengah juta peso. Berikut adalah tabel yang menunjukkan 

pemberantasan clandestine yang ada di Filipina.  

Gambar 5.2 Penggeledahan Clandestine Laboratory di Filipina pada Tahun 2011 

 

Pada tahun 2012, pemberantasan tanaman ganja telah berhasil dilakukan oleh 

PDEA yang terbagi kedalam tiga team yaitu Alpha, Bravo dan Charlie. Pemberantasan 

ini telah berhasil dilakukan di di wilayah Brgy, dimana pemberantasan dilakukan pada 

lahan seluas 7,350 meter yang ditanami sekitar 63.100 ganja. Dari pemberantasan yang 

                                                           
30 Ibid 



dilakukan oleh PDEA diestimasikan bahwa memiliki nilai sebesar Php 12,620.000,00. 

31 

Bulan Januri 2012 juga melalui kerjasama yang dilakukan antara PDEA tingkat 

regional dan law enforcement lainnya telah berhasil melakukan pemusnahan terhadap 

tiga laboratorium clandestine yang cukup besar di wilayah Alabang, Ayala dan yang 

terakhir yaitu kota Muntinlupa. 32 dari operasi yang dilakukan PDEA berhasil 

menangkap lima warga negara China dan menyita beberapa peralatan yang merupakan 

alat untuk membuat Shabu. Melalui penyitaan yang dilakukan bahwa diestimasikan 

bahwa memiliki nilai kurang lebih Php 53.000.000 33   

Ditahun 2014 PDEA sendiri berhasil membongkar dua laboratorium 

clandestine, Pertama yaitu pada tanggal 15 Oktober 2014 sebuah laboratorium yang 

berada di  493 Omega, 1st Malinta Industrial Estate, Rincon, Valenzuela City berhasil 

diamankan, dari hasil penggeledahan PDEA berhasil menyita 1,81 Kilo Shabu yang 

memiliki  nilai  Php 9,05 dan beberapa peralatan yang dibutuhkan dalam membuat 

shabu. 34 Kedua, yaitu pada tanggal 7 November NBI-AIDU atau National Bureau of 

Investigation Anti-Illegal Drugs Unit berhasil menggeledah mega laboratorium 

clandestine di  Bonifacio St, Camiling, Tarlac yang mampu memproduksi 100 Shabu 

dalam setiap produksinya. Melalui penggeledahan yang dilakukan PDEA berhasil 

mengamankan 17,01 Kilo dan sejumlah peralatan yang memiliki nilai sekitar Php 

102,11 Juta. 35 

                                                           
31 National Anti Drug Accomplishment,2012, diakses dalam 
http://pdea.gov.ph/images/AnnualReport/2012AR/2012NationalAnti-DrugAccomplishments4.pdf, hal 38, 
pada tanggal 10 Januari 2018 
32 Ibid hal 44 
33 Ibid  
34 PDEA Annual Report, 2014, hal 22 diakses dalam 
http://pdea.gov.ph/images/AnnualReport/2014AR/PDEA_AR_2014_FINAL.pdf, pada tanggal 11 Januari  2018 
35 Ibid  



 

Terkait dengan penerapan Crop Eradication dalam Theory of Change : 

Detterence, sebagai upaya yang dilakukan untuk menanggulangi drugs trafficking yang 

cukup masif terjadi di negaranya, Filipina sendiri telah melakukan beberapa upaya yang 

berhubungan dengan teori ini,   dimana jika penulis lihat tentunya berdasarkan data 

yang telah disajikan sebelumnya oleh penulis diatas bahwa Filipina sendiri telah 

berhasil menyita beberapa situs tanaman ganja yang ada di negaranya walaupun usaha 

yang dilakukan dalam memberantas situs tanaman ganja cukup berfluktuatif setiap 

tahunnya dimana adanya peningkatan yag cukup siginifikan dari tahun 2012 sampai 

2013, namun ada juga penurunan dalam pemberantasan tanaman ganja yang terjadi 

pada tahun 2011 dan juga 2015. Selain melakukan pemberantasan pada situs tanaman 

ganja disini Filipina juga berhasil melakukan pemusnahan terhadap beberapa 

clandestine laboratorium yang ada di negara tersebut. Menurut penulis disini bahwa 

pemberantasan tanaman ganja ataupun clandestine laboratorium dinilai sangat penting 

karena disini dua hal tersebut adalah sumber produksi dari shabu yang beredar 

khususnya di kawasan Asia Tenggara, seharusnya disini pemerintah Filipina harus 

konstan dalam melakukan penyitaan terhadap  dua sumber produksi tersebut tentunya 

agar adanya hasil yang signifikan.  

Sesuai dengan hasil data yang penulis jabarkan diatas terkait dengan Theory of 

Change : Detterence terkait dengan upaya penanggulangan drugs trafficking yang ada 

di Filipina, penulis melihat bahwa di dalam Detterence Filipina telah melakukan upaya 

yang cukup signifikan pada tahun tersebut seperti pada selective targetting dimana 

usaha signifikan yang dilakukan oleh Filipina yaitu intensitas operasi yang semakin 

meningkat setiap  tahunnya, tentunya hal ini memiliki pengaruh terkait penanggulangan 

drugs trafficking yang terjadi, selain itu terkait dengan pemberantasan tanaman ganja 



yang dilakukan di negara Filipina cenderung ber fluktuatif setiap  tahunnya, menurut 

penulis Filipina sudah melakukan cukup maksimal namun belum terlalu signifikan 

setiap tahunnya karena intensitas yang cenderung fluktuatif setiap tahunnya tidak hanya 

itu Filipina juga cukup aktif dalam melakukan pemberantasan dai clandestine 

laboratorium yang ada di Filipina dan bahkan berhasil memberantas clandestine 

laboratorium yang melibatkan kelompok drugs trafficking di kota Muntinlupa. 

Capacity building juga aktif dilakukan oleh Filipina melalui PDEA dengan 

mengirimkan anggotannya mengikuti pelatihan baik didalam negeri maupun di luar 

negeri. Menurut penulis disini bahwa dalam menanggulangi kelompok TOC khususnya 

aktivitas drugs trafficking yang dibahas oleh penulis, detterence sangatlah penting 

untuk dilakukan karena didalam variabel ini adalah variabel yang langsung 

bersinggungan dengan kelompok drugs trafficking itu sendiri, tentunya dengan 

bersinggungan langsung dengan aktivitas dari kelompok drugs trafficking semakin 

memudahakan aparat penegak hukum dalam melakukan upaya dalam pemberantasan 

drugs trafficking di Filipina dan melakukan penangkapan pada aktor terkait. Tidak 

hanya itu pemberantasan clandestine laboratorium juga sangatlah penting karena disini 

laboratorium tersebut adalah titik awal dari dibuatnya shabu yang ada dan beredar di 

Filipina.  

 

 5.2 Theory of Change : Severing the Links Between Politics, State, and    Crime  

 

Teori ini adalah teori yang selanjutnya coba dijelaskan oleh Tim Midgley, 

dimana dalam menanggulangi TOC pemerintah harus bersifat transparansi. 

Transparansi disini diharapkan adanya keterbukaan antara pemerintah dan juga 



masyarakat untuk menghindari adanya korupsi yang terjadi.36  Didalam teori ini 

Midgley membagi ke dalam beberapa  hal diantaranya initiatives to promote 

transparency and community empowerment, development or strengthening of 

anticorruption oversight.  

5.2.1  Initatives to Promote Transparency and Community Empowerment  

 

Midgley berpendapat bahwa dengan adanya transparansi dalam suatu negara 

merupakan suatu hal yang penting salah satunya dalam memberikan audit keuangan 

negara. Dalam variabel ini berfokus kepada bagaimana transparansi yang ada di suatu 

negara. 37 

Disini adanya keterbukaan sangat dibutuhkan untuk menanggulangi peredaran 

narkoba di Filipina. Sebagai transparansi nya di Filipina terdapat Department of Budget 

and Management.38 Badan ini adalah badan yang bertugas dalam membuat rencana 

keuangan pemerintah tentunya badan ini berhubungan dengan segala sesuatu yang 

bersifat moneter. Dalam menerapkan suatu anggaran nasional, terdapat beberapa 

instrumen diantaranya yaitu pembangunan nasional yang dilakukan harus 

mencerminkan tujuan dan juga strategi nasional, mendukung dan juga konsisten dengan 

rencana pembangunan sosio-ekonomi serta yang terakhir yaitu berorientasi kepada 

tujuan yang ekspilisit dan juga hasil yang sudah diharapkan. 39 

Keterbukaan juga ditunjukkan oleh pemerintahan Filipina melalui keterbukaan 

informasi yang diberikan kepada publik. Dalam memberikan informasi terkait dengan 

startegi dalam memerangi narkoba pemerintah, Filipina membangun suatu sistem yaitu 

                                                           
36 Midgley Op.cit 16 
37 Ibid  
38 http://peranatinito.net/index.php?option=com_content&view=article&id=72:public-expenditure-policies-
processes-and-institutions&catid=46:learning-zone&Itemid=73 
39 Ibid  



IDMRIS atau Integrated Drug Monitoring and Reporting Information System yang 

merupakan suatu alat yang dapat dijadikan alat untuk memonitoring dan juga 

melakukan evaluasi dalam strategi Filipina melawan narkoba. IDMRIS sendiri 

dirancang sebagai suatu mekanisme untuk melaporkan berbagai aktivitas yang 

dilakukan dalam anti narkoba yang menggunakan teknologi informasi dan juga 

komunikasi. 40 

Permasalahan terkait dengan kurir narkoba atau drug courier adalah salah satu 

permasalahan yang bisa dikatakan cukup krusial bagi  Filipina khususnya PDEA, 

41karena selama bertahun tahun selalu munculnya tren baru dari kasus ini dimana 

ancaman yang ditimbulkan oleh para kurir narkoba meluas bahwa bisa sampai 

menimbulkan kejahatan lainnya seperti perdagangan manusia. 42 

Direkrutnya masyarakat Filipina menjadi kurir narkoba karena berbagai latar 

belakang diantaranya seperti diberikan kesempatan untuk berpergian, dijanjikannya 

kehidupan yang nyaman dan juga menginginkan pekerjaan dengan mudah dan 

mendapatkan gaji yang tinggi selain itu faktor faktor lain seperti kemiskinan, 

pendidikan yang rendah dan juga pengangguran juga merupakan latar belakang 

masyarakat Filipina menjadi kurir narkoba. 43 

Biasanya perekrutan terjadi oleh seorang kenalan yang mereka temui di kota 

kota ataupun di  luar negeri, biasanya mereka akan memberikan tiket pesawat dan juga 

akomodasi berupa hotel serta uang yang cukup  banyak dalam kasus lainnya tanpa 

disadari korban akan ditipu oleh kenalan mereka dan nantinya mereka akan membawa 

                                                           
40 Asean Drug Monitoring Report, 2016, hal 51 diakses dalam 
https://aseannarco.oncb.go.th/ebook/B0063/index.html, pada tanggal 12 Januari 2018 
41 Drug Courier, diakses dalam http://pdea.gov.ph/drug-trends/drug-courier, pada tanggal 10 Januari 2018 
42 Ibid  
43 Ibid  



paket yang berisik obat obatan yang dimasukkan ke dalam dengan diberikan imbalan 

sejumlah uang. 44 Sindikat yang terlibat dalam perekturan para kurir narkoba juga akan 

bekerjasama dengan travel and tour, kerjasama ini dilakukan untuk mengatur dokumen 

dokumen palsu ataupun pemesan maskapai dan juga hotel. 

Dalam menghentikan para kurir narkoba yang berasal dari Filipina, pemerintah 

mendirikan Task Force Drug Courier atau TFDC yang didirikan pada tanggal 8 

Februari 2010. 45 TFDC sendiri adalah suatu kerjasama antara badan badan yang ada di 

Filipina yang memiliki tugas dalam melakukan pencegahan ataupun perlindukan bagi  

rakyat Filipina yang mejadi kurir narkoba oleh para sindikat drug trafficking.TFDC 

terdiri dari 13 badan pemerintahan yang ada di  Filipina dan diketuai oleh PDEA, 

anggota lainnya yaitu :46 

1. Department of Foreign Affairs 

2.  Bureau of  Custom  

3. Bureau of Immigration  

4. Commision on Higher Education  

5. Department of Justice  

6. Department of Labor and Employment  

7. Manila International  Airport Authority  

8. National Bureau of Investigation  

9. Philippine Information Agency  

10. Philippine National Police  

                                                           
44 Ibid  
45 Ibid  
46 Ibid  



11. Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority atau Philippine Tourism 

Authority  

12. Kantor Presiden yang diwakilkan oleh executive secretary.  

Kerjasama antar lembaga di Filipina juga dilakukan oleh DDB atau Dangerous 

Drugs Broad dimana DDB sadar bahwa kerjasama antar antara lembaga pemerintahan 

dan non pemerintahan sangat penting untuk pencegahan peredaran narkoba hal ini 

ditujukan dengan mendirikan Inter-Agency Committe on Drug Abuse Prevetion 

Education atau IAC-DAPE. Badan ini menjadi focal point bagi pemerintah untuk 

bekerjasama dalam memberikan rancangan terhadap program program edukasi. IAC-

DAPE sendiri bekerjasama dengan DDB’s Prevetive Education, Training and 

Information Division atau PETID. Kerjasama dilakukan berupa melakukan review 

terhadap program yang dilakukan sebelum di paparkan oleh DDB sebagai suatu 

rencana. Selain itu ada juga Advocacy Partners dengan beberapa lembaga terkait seperti 

PDEA, Department of Education, Department of Social Welfare and Development, UP-

Asean Center for Training on Drug Abuse Prevention and Contol dan masih banyak 

lagi. 47 

5.2.2 Development or Strengthening of Anti-Corruption Oversight Mecanism 

 

Adanya suatu badan dalam pemerintahan yang terfokuskan dalam tindak pidana 

korupsi merupakan hal yang cukup penting guna memutus apabila terjadi  suatu 

jaringan atau kerjasama antara kelompok TOC dan juga institusi yang ada. 48  

                                                           
47 Advocacy Partners, 2013, diakses dalam https://www.ddb.gov.ph/preventive-education/advocacy-partners, 
pada tanggal 11 Januari 2018 
48 Midgley, Op.cit 17 



Filipina tercatat memiliki sejarah panjang dengan korupsi didalam institusinya. 

49 bahkan pada saat Presiden Filipina Beniqno Aqunio III naik menjadi Presiden 

Filipina ia berfokus untuk memerangi korupsi, mengatasi kemiskinan dan juga 

meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat ataupun pemerintahan. Dalam 

kampanyenya Presiden Aquino mengatakan “if there’s no corruption there’s no 

poverty” 50dimana menurutnya jika tidak ada korupsi yang terjadi di Filipina maka 

kemiskinan juga tidak akan ada di  Filipina.  

Untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan, terdapat 

beberapa cara yang digunakan oleh Aquino diantaranya meningkatkan akuntabilitas 

sistem keuangan negara dan juga aktif dalam menangkap perilaku korupsi di Filipina. 

Terdapat beberapa tokoh bear yang ditangkap pada masa pemerintahan Aquino salah 

satunya yang paling penting yaitu  ditangkapnya mantan Presiden Filipina yaitu Gloria 

Macapagal Arroyo pada tahun 2011, ditangkapnya Presiden Arroyo karena Arroyo 

dianggap melakukan kecurangan dalam pemilihan presiden tahun 2007 yang 

memenangkan dirinya selain itu Arroyo juga ditangkap bersama suaminya yang 

dituduh melakukan korupi dalam kerjasama dengan perusahaan telekomunikasi asal 

China. Tidak hanya itu ditangkapnya ketua Mahkamah Agung Filipina yaitu Renato C 

Sorona menjadi  bukti banyaknya korupsi yang terjadi di  Filipina. 51 

Ketua Mahkamah Agung Filipina ditangkap karena dianggap melanggar 

konstitusi yang ada di  Filipina dengan tidak memberian informasi  yang bener terkair 

dengan aset finansial yang ia terima. Corono sendiri diangkat oleh mantan presiden 

                                                           
49 Diakses dalam https://www.rappler.com/move-ph/issues/budget-watch/139745-anti-corruption-initiative-
philippines 
50 Benigno Aquino III : President of the Philippines Beginnning in 2010, diakses dalam 
http://factsanddetails.com/southeast-asia/Philippines/sub5_6b/entry-3857.html, pada tanggal 12 Januai 2012 
51 Ibid  



Arroyo. Tentunya menurut presiden Aquino  ini akan menganggu jaannya pengadilan. 

52 

Pemerintahan Aquino dalam melawan korupsi juga diperkuat dengan beberapa 

perundang-undangan yang ada diantaranya, Ex Parte Application of Court Order yang 

memberikan kewenangan bagi Anti Money Launderng Council untuk melakukan 

penyelidikan terhap transaksi keuangan yang mencurigakan tentunya setelah 

mendapatkan persetujuan dari pengadilan namun tidak perlu dengan sepengetahun 

tersangka. Selanjutnya terdapat Republic Act 10365 yang mengamandemen UU anti 

pencucian uang untuk memasukkan daftar institusi, dan yang terakhir yaitu Terorist 

Financing Suspension Act of 2012 yang mendefinisikan kejahatan dari terrorism 

financing. 53 

Adanya transparansi dalam pemerinntahan Aquino ditunjukkan dalam 

diberikannya mandat dalam situs pemerintahan untuk memberikan akses publik dalam 

menampikan anggaran ataupun status implementasi suatu proyek, hal  ini dilakukan 

untuk adanya akses publik dan juga pegawasan. Selain itu Department of Budget and 

Managemet membangun infrastuktur online yang membantu warga Filipina untuk 

memantau pencairan dana publik. 54 selain hal tersebut pada tahun 2012 juga didirikan 

Governance Commision for Government Owned Or Contolled Corporations. 55 

 Filipina juga memiliki suatu lembaga Ombudsman yang memiliki misi yaitu 

untuk melindungi rakyat Filipina serta bekerjasama dengan semua sektor masyarakat 

                                                           
52 Ibid  
53 Good Governance and Anti Corruption, diakses dalam http://www.officialgazette.gov.ph/aquino-
administration/good-governance-and-anti-corruption/, pada tanggal 11 Januari 2018 
54 Ibid  
55 Ibid  



Filipina untuk sama sama membantu menggalakkan integritas dan juga efesiensi dalam 

pelayanan publik dengan pencegahan terhadap korupsi. 56 

Didalam Theory of Change : Severing the Links Between Politics, State and 

Crime dalam implementasinya sudah dilakukan oleh Filipina dimana dalam variabel ini 

langsung menyasar kepada badan badan yang ada didalam suatu pemerintahan guna 

memutus kerjasama yang terjalin antara kelompok TOC dengan badan badan yang ada 

di suatu negara dan dalam variabel ini dalam upaya nya menanggulangi drugs 

trafficking Filipina memiliki badan ombudsman dimana menurut penulis ombudsman 

memilik peran yang cukup penting dalam melakukan pengawasan kepada badan badan 

terkait dengan korupsi, tentunya hal ini dapat memperkecil gerak TOC itu sendiri, 

adanya keterbukaan sistem informasi di Filipina terkait dengan kebijakan drugs 

trafficking juga menjadi tolak ukur dari adanya keterbukaan sistem informasi tentunya 

hal ini berguna bagi masyarakat dalam melakukan pengawasan dan juga mengevaluasi 

terkait dengan strategi yang dilakukan oleh Filipina. Namun disini satu yang perlu 

digaris bawahi bahwa walaupun usaha yang dilakukan oleh Filipina sudah cukup 

maksimal namun korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan disana masih 

cukuplah masif dengan ditangkapnya beberapa manta pejabat pemerintahan yang ada 

di Filipina.  

 

5.3 Theory of change : Managed Adaption of Crime  

 

 Didalam teori ini Midgley menjelaskan bahwa sebagai upaya dalam menanggulangi 

permasalahan TOC ditinjau perlu melalui pendekatan terhadap kesejahteraan masyarakat, 

                                                           
56 http://www.ombudsman.gov.ph/index.php?home=1&navId=MQ==&subNavId=ODA=,, diakses pada 19 
Desember 2017  



dimana bisa melalui pelatihan pelatihan yang ada, 57 didalam teori ini terdapat variabel harm 

reduction approaches  

5.3.1 Harm Reduction Approahes  

 

Didalam variabel ini Midgley berfokus kepada bagaimana pemerintah suatu 

negara memberikan suatu kebijakan yang dapat berupa program ataupun pelatihan yang 

diberikan ke masyarakat sebagai upaya menekan kerugian yang diterima oleh 

masyarakat sendiri akibat adanya drug trafficking. 58 

Sebagai  bagian dari  upaya yang dilakukan oleh pemerintah Filipina, melalui 

lembaga pemerintah seperti PDEA Filipina mengakan PDEA Desk For Welfare of the 

Children and Women Involved in Illegal Drug Activities atau PW-CWIIDS. Acara ini 

diadakan pada tahun 2012, tentunya acara ini juga memiliki tujuan tersendiri yaitu 

untuk memberikan perlindungan dan juga kesejahteraan kepada masyarakat Filipina 

khusunya anak anak yang masih dibawah umur dan juga wanita. Acara ini  juga 

terselenggara dengan bantuan kerjasama dari Juvenile Justice and Welfare Council atau 

JJWC. 59 

Cara lain yang digunakan oleh pemerintah Filipina dalam menekan kerugian 

yang diterima oleh masyarakat, yaitu dengan mengadakan Talakayan on the Drug 

Courier Program. Program ini adalah program yang dilakukan oleh PDEA melalui 

kerjasama dengan PIA atau Philippine Information Agency yang merupakan suatu 

                                                           
57 Midgley, Op.cit, hal 20  
58 Midgley Op.cit Hal 20 
59 National Anti Drug Accomplishment, diakses pada 
http://pdea.gov.ph/images/AnnualReport/2012AR/2012NationalAnti-DrugAccomplishments3.pdf, pada 
tanggal 11 Januari 2012 



bentuk inisiatif yang dilakukan pemerintah kepad publik Filipina dalam memberikan 

pemahaman kepada masyarakat Filipina terkait dengan isu kurir narkoba. 60 

Bagi para orang tua DDB mengadakan STEP atau  Systemic Training for 

Effective Parenting atau sebuah bentuk pelatihan dimana pelatihan ini diberikan kepada 

orang tua untuk memberikan informasi mengenai bagaimana peran mereka sebagai 

orang tua yang ikut andil dalam pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba. DDB 

memberikan seminar mengenai bagaimana pengasuhan yang efektif. Acara ini 

diadakan selama tiga hari dengan tujuan untuk meningkatkan peran orang tua dalam 

penyalahguaan naroba. 61 

Pada Theory of Change : Managed Adapatation of Crime, penulis melihat 

bahwa Filipina telah melakukannya dengan cukup signifikan dimana Filipina 

memberikan perlindungan kepada masyarakat terkait akibat yang ditimbulkan dari 

aktivitas drugs trafficking, perlindungan yang dilakukan oleh Filipina yaitu dengan 

memberikan pelatihan kepada masyarakat di Filipina, disini penulis melihat bahwa 

variabel ini adalah variabel yang merupakan suatu pencegahan yang dilakukan melalui 

masyarakat.  

5.4 Theory of Change : Cultural Change  

 

Midgley menjelaskan bahwa adanya hubungan antara masyarakat dengan kelompk 

TOC akan semakin mempermudah kelompok TOC semakin berkembang, sebagai upaya dalam 

menanggulangi TOC, maka negara harus menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat, 

                                                           
60 PDEA Annual Report,2011, diakses dalam 
http://pdea.gov.ph/images/AnnualReport/2011AR/2011AdvocacyInitiatives.pdf, pada tanggal 14 Januari 2018 
61 Training,seminars,campaigns,and advocacies, 2013, diakses dalam https://www.ddb.gov.ph/preventive-
education/trainings-and-seminars, pada tanggal 11 Januari 2018,  
 



tentunya dengan dukungan yang diberikan akan memberikan efek positif . 62 terdapat 3 variabel 

dalam teori ini yaitu Civic engagement dan media mobilization  

 

5.4.1 Civic Engagement  

 

Didalam penerapan civic engagement, Midgley berpendapat bahwa terdapat 

mobilisasi yang dilakukan dari masyarakat suatu negara dalam memberikan 

dukungannya terhadap pemerintah dalam melawan kelompok TOC. 63 

Sebagai upaya preventive yang dilakukan melalui masyarakat, pemerintah 

Filipina mengadakan Drug Abuse Prevention and Control Week atau DAPC Week. 

Acara ini dilakukan setiap minggu ketiga dibulan November. Acara ini berlangsung 

berdasarkan keputusan Presiden no.124. Tujuan dari  dilaksanakannya acara ini  yaitu 

untuk membuat masyarakat Filipina merasa sadar akan bahaya dari penyalahgunaan 

narkoba selain itu acara ini bertujuan untuk memperkuat rakyat Filipina dalam melawan 

kejahatan terhadap narkoba. Semua sektor baik publik maupun privat sekolah pertama 

dan sekolah lanjutan turut berpartisipasi dalam acara ini  

 

5.4.2 Media Mobilization  

 

Dalam penerannya media mobilization sendiri membutuhkan kerjasama dengan 

msyarakat dalam memberikan informasi kepada petugas yang  berwenang terkait 

dengan kelompok  TOC. Cara ini juga digunakan untuk mengurangi aktivitas TOC yang 

berada di suatu negara. 64 
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Sebagai bentuk kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat, maka 

pemerintah Filipina melalui bada PDEA melakukan private eye dimana private eye 

sendiri merupakan operasi yang dilakukan melalui menjalin kerjasama dengan 

masyarakat Filipina dimana nantinya masyarakat Filipina akan memberikan informasi 

ke pada aparat kepolisan dan setelah itu masyarakat akan mendapatkan keuntungan 

berupa reward ataupun hadiah berupa uang tunai. Tentunya identitas dari pelapor akan 

sangat dirahasiakan oleh pihak kepolisian sehingga keamanan pelaopor akan terjamin. 

Nomor telepon yang bisa dihubungi terkait dengan private eye yaitu 02-920-0967 dan 

email iis.pdea@yahoo.com 65 

Pada tahun 2014 misalnya sebanyak 10 orang  informan sipil telah menerima 

hadiah total sebesar 8,5 juta peso dari PDEA. Wakil direktur PDEA mengatakan bahwa 

informan tersebut diidentifikasi melalui kode kode mereka antara  lain Shoal, Philly, 

Master, Gohan, Daredevil, Bigboy, Superman, Thunder, Spartacus, dan Wild Cat. 

Tentunya informasi yang diberikan oleh masyarakat sipil tersebut sangat berguna sebab 

melalui informasi yang diterima PDEA telah berhasil untuk menangkap beberapa aktor 

yang terlibat dari penjualan narkoba yang memiliki nilai yang cukup tinggi. 66 

Informan yang memiliki kode Wild Cat adalah informan yang menerima jumlah 

uang terbanyak yaitu sebesar 2 juta peso Filipina, dimana Wild Cat sendiri telah 

memberikan informasi yang berhasil menyita sebanyak 24 kilogram efedrin dan juga 

27,5 methamphetamine hydrochloride atau shabu. Hadiah tersebut diberikan PDEA 

pada peringatan hari jadi  PDEA pada tanggal 30 Juli 2014 di markas besar PDEA yang 

berada di Quenzon City. 67 
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Selain itu pada tanggal  15 Desember 2014 melalui  OPE yang dilakukan, 

pemerintah Filipina memberikan hadiah kepada 5 informan yang memiliki kode nama 

yaitu Reggie, Omar, Machete, Kulot dan yang terakhir yaitu Coleen Sarmiento. 

Diantara kelimanya adalah Coleen Sarmiento yag  mendapatkan hadiah paling besar 

yaitu berhasil membawa pulang Php 1,5 juta dimana dia telah membongkar Clandestine 

yang besar, 16,51 kilogram 35,25 liter sabu dan pennagkapan 6 warga negara asing di 

Camiling.  Pada tanggal 6 November 2014 Reggie berhasil menerima hadiah sebesar 

Php 732,414,84 karena berhasil membongkar 10,831,30 gram Shabu dan penangkapan 

dua orang terkait drug trafficking operation di Binondo. Sedangkan Kulot mendapatkan 

hadiah sebesar Php 581,220,69 setelah  berhasil membongkar 1,810 gram shabu dan 

laboratorium shabu dalam skala kecil di komplek Industri Rincon. Nama Machete 

berhasil dihadiahi Php 150,060 setelah berhasil memberikan informasi bagi aparat 

pemerintah Filipina sekitar 2,355 pil eksasi dan penangkapan bagi stau  oran di General 

Santos City, dan yang terakhir yaitu Omar dimana pada tanggal 15 September 2014 

berhasil mendapatkan Php 34,662,72 didalam penggeledahan sebesar 16,991,503 gram 

ganja dan penangkapan dua tersangka drug trafficking berdasarkan operasi entarapment 

di Baguio City. 68 

Menurut PDEA disini kampanye anti  drug sangat membutuhkan partisipasi 

dari warga negara Filipina sendiri sebagai mata dan juga  telinga yang membantu nya 

mengungkap pelaku drug trafficking di komunitasnya. Informasi yang diberikan oleh 

masyarakat nantinya akan diberikan kerahasiaan dan akan di proses secara cepat. 69 

                                                           
68 PDEA Reward Almost P3 Million to 5 Informants, 2014, diakses dalam 
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OPE atau operation private eye disini dirancang untuk menimbulkan kesadaran 

serta patrisipasi dari warga negara Filipina dalam  memberikan laporan megenai 

aktivitas drug trafficking yang terjadi di komunitasnya. Menurutnya dengan 

membangun kepercayaan antara masyarakat dan juga pemerintah Filipina akan 

menguntungkan antara kedua nya dalam memerangan ancaman terhadap narkoba di 

negaranya. 70  

Didalam penerapan Media Mobilization dalam Theory of Change :Cultural 

Change terkait upayanya dalam menanggulangi aktivitas drugs trafficking yang terjadi 

di negaranya, kita bisa melihat bahwa masyarakat Filipina sendiri cukup berperan aktif 

untuk memberikan andil sekaligus membantu pemerintah Filipina untuk mengurangi 

aktivitas drugs trafficking yang terjadi.Justifikasi penulis sendiri  disini melihat data 

diatas bahwa operasi yang dilakukan oleh pemerintah Filipina dengan masyarakat 

melalui media cukup aktif dilakukan dengan adanya masyarakat yang memberikan 

informasi berupa aktivitas illegal yang dilakukan kepada aparat penegak hukum terkait 

permasalahan drugs yaitu PDEA.  

 

5.5 Theory of Change : Economic Transformation  

 

5.5.1 Improved Access to and Quality of Basic Service 

 

Menurut Midgley dengan memberikan pendidikan edukasi  mengenai 

bahayanya tindakan kriminal  khususnya TOC adalah suatu hal yang penting yang harus 

diterapkan sejak dini terhadap masyarakat. Tindakan ini dilakukan guna sebagai  suatu 

tindakan preventif dalam mereduksi aktivitas TOC. 71 
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Peran DDB dalam membantu  menjaga visi sosal masyarakat Filipina sangatlah 

besar.  Peran DDB yaitu membantu menurunkan tingkat permintaan narkoba dan 

meningkatkan kewaspadaan sosial masyarakat dan menginisiasi advokasi 

penyalahgunaan narkoba. 72Salah satu bentuk konkrit yang diberikan oleh DDB yaitu 

berupa prgram edukasi dalam pencegahan penggunaan narkobba yang bertujuan untuk 

meminimalisir penggunaan narkoba di Filipina dimana jika penggunaan terhadap 

narkoba sedikit maka permintaan akan supply akan menurun. Program yang diberikan 

oleh DDB mempunyai beberapa target tersendiri yaitu program untuk remaja, progam 

untuk anak anak, program untuk orang tua dan yang terakhir yaitu program yang 

merujuk ke sektor yang lainnya. 73 

Program untuk remaja terdiri dari pelatihan kepemimpinan remaja DDB. BKD 

(Barkada Kontra Droga), kongres nasional remaja terhadap pencegahan dan kontrol 

penyalahgunaan narkoba, NDEP, program pencegahan penyalahgunaan narkoba untuk 

remaja yang putus sekolah, kemudian terdapat juga seminar program pencegahan 

penyalahgunaan narkoba untuk pemimpin pramuka. Seminar nasional terhadap 

mahasiswa mengenai edukasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, STAND (Street 

artist : No to Drugs), dan kompetisi antar siswa mengenai pencegahan narkoba. 

Pelatihan kepemimpinan remaja DDB mempunyai tujuan dalam mencetak kader 

pemimpin yang terlibat secara langsung dalam kampanye pencegahan narkoba. 

Program barkada kontra droga merupakan kelompok yang mengarahkan pergerakan 

anak muda sebagai katalis di dalam grup pendukung yang mengadvokasi gaya hidup 

yang sehat dan bebas narkoba. Selanjutnya terdapat kongres nasional untuk remaja 

dimana acara ini dilaksanakan selama tiga hari dan diadakannya seminar ini dirancang 

                                                           
72 Training,seminars,campaigns,and advocacies, 2013, diakses dalam https://www.ddb.gov.ph/preventive-
education/trainings-and-seminars, pada tanggal 11 Januari 2018,  
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untuk menyediakan atmosfer terbuka dan menciptakan perencanaan strategis yang 

inovatif dalam pencegahan penggunaan narkoba. 74 

Program NDEP atau National Drug Education Program dimana lebih 

mengarah kepada implementasi di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, 

dimana fokus ke kurikulum dan instruksi, pengembangan guru dan staf yang 

harapannya meningkatkan fungsional program dalam pencegahan narkoba. Program 

untuk anak yang putus sekolah juga dilaksanakan agar menggiring mereka dalam 

melakukan tindakan yang positif dalam hidup. Selain anak yang putus sekolah program 

DDB juga memiliki target ke artis jalanan agar mampu menghindari penggunaan obat-

obat terlarang. 75 

Program ini  telah ditetapkan selama bertahun tahun untuk mencegah terjadinya 

penggunaan narkoba di kalangan pelajar di Filipina, selain itu program ini juga semakin 

massif dengan mengadakan kampanye, mendukung kegiatan yang dilakukan oleh 

koordinator wilayah dan sekolah, melibatkan asosiasi orang tua, guru dan juga 

komunitas siswa. 76Lebih jauh lagi program ini juga akan semakin intensif dengan 

mengalokasikan dana untuk pembuatan modul atau bahan ajar. Departemen pendidikan 

di Filipina sendiri bekerjasama dengan DDB atau Dangerous Drugs Board untuk 

mengkampanyekan anti narkoba ini.  

Program STAND atau Street Artis : no to Drug yang merupakan program 

pencegahan primer dari DDB dengan startegi Civic Awareness and Response, ini 

dirancang untuk meningkatkan kesadaran pelajar Filipina akan penyalahgunaan narkoa 

dan adanya respon sosial dalam pencegahnnya dan yang terakhir yaitu Inter School 
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Stage Play Competition dimana ini adalah kompetisi yang dilakukan dalam satu hari 

dan melibatkan pelajar untuk menampilkan suatu adegan di panggung yang sejalan 

dengan kondisi drug berdasarkan tema yang diberikan. Diadakannya acara ini dengan 

tujuan untuk meningkatkan kreativitas para pelajar dan agar tidak bersahabat dengan 

obat-obatan terlarang.  

Pemerintah Filipina melalui DDB juga melakukan edukasi untuk anak anak di 

Filipina, edukasi yang dilakukan diantaranya adalah DARE atau Drug Abuse 

Resistence Education, Kids Against Drug Program dan yang terakhir yaitu Self 

Discovery Seminar for Kids. Pertama, Dare sendiri adalah suatu lain dari implementasi 

NDEP dimana DARE berfokus untuk mendorong partisipasi siswa terkait pemecahan 

masalah khsusnya dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang, DARE dilakukan 

dengan kerjasama dengan pihak kepolisian Filipina. 77 

Kedua terdapat Kids Against Drug Program yang merupakan suatu advokasi  

yang diberikan dari DDB kepada anak anak yang ada di Filipina untuk menanamkan 

pemikiran mengatakan tidak kepada narkoba, umumnya ini dilakukan pada bulan 

Oktober, hal ini dianggap sebagai dasar yang kuat yang diberikan untuk anak anak 

dalam memberikan pencegahan terkait dengan narkoba. Dan yang terakhir terdapat Self  

Discovery Seminar for Kids yang merupakan suatu program yang bertujuan untuk 

meningkatkan kesadaran diri dalam kalangan anak anak yang ada di Filipina untuk 

dapat bertanggung jawa dan berikap positif terhadap hal yang terjadi.  

Parent Youth Resource Against Drug Abuse atau PYRADA yang merupakan 

suatu seminar yang diadakan slama dua hari dimana tujuan dari  diadakannya seminar 

ini adalah memberi pengetahuan terhadap para orang tua tentang bahayanya 
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penyalahgunaan terhadap  narkoba serta meningkatkan peran keluarga dalam 

pencegahan terhadap narkoba. Dan yang terakhir yaitu Drug Abuse Prevention 

Program for the Families of Overseas Filipino Workers yang merupakan suatu aktivitas 

yang dilakukan selama satu hari  bagi  para pekerja yang bekerja di  luar negeri untuk 

lebih awas terhadap penyalahgunaan narkoba. 78 

Dalam penerapan Theory of Change : Economic Transformation, dalam 

improved access to and quality of basic service penulis melihat bahwa sudah dilakukan 

cukup maksimal oleh Filipina, dimana berdasarkan data yang penulis jelaskan diatas 

bahwa Filipina dibawah DDB cukup telibat aktif dalam memberikan edukasi terhadap 

masyarakatnya terkait dengan penyalahgunaan narkoba. Edukasi  yang dilakukan juga 

menyasar berbagai golongan salah satunya oleh orang tua disini penulis melihat bahwa 

ini merupakan langkah yang tepat karena besarnya peran orang tua bagi anak  anaknya 

terkait dengan pencegahan narkoba itu sendiri. Hasil akhirnya diharapkan akan 

mengurangi para kurir narkoba dan juga jumlah pengguna narkoba sehingga dengan 

berkurangnya tingkat pengguna narkoba diharapkan juga akan mengurangi drug 

trafficking yang ada di Filipina.  

 

5.6 Theory of Change : Global Regulation  

 

 Dalam upaya guna menanggulangi kelompok TOC maka, midgley menuturkan bahwa 

diperlukannya sebuah harmonisasi dari negara negara dalam lingkup internasional, dimana 

adanya kerjasama maka akan membatasi ruang gerak dari kelompok TOC itu sendiri. 79 
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5.6.1 Global Convention  

 

Selain itu dalam eksistensinya di dunia Internasional khususnya PBB, Filipina telah 

turut serta dalam United Nations Convention Against Illcit Traffic in Narcotic Drugs and 

Psychotropic Substances.  

Seperti  yang kita lihat bahwa di dalam Global Convention Filipina turut berperan aktif 

dalam konvensi yang ada di dalam dunia Internasional guna menanggulangi peredaran drug 

trafficking yang terdapat di Filipina.  

5.6.2 Global Bodies 

 

Didalam variabel ini kita akan berfokus kepada bagaimana kerjasama internasional  

yang dilakukan oleh suatu negara dalam menanggulangi drugs trafficking. Disini Filipina 

terbilang cukup aktif berperan dalam melakukan kerjasama Internasional terkait dengan 

dengan drugs trafficking yang tertuang di dalam PDEA.  

 

Pada tahun 2011 kerjasama yang dilakukan diantaranya seperti. 80 

1.  16th Asia Pacific Operational Drug Enforcement Conference (ADEC-16) on 

February 22-24, 2011 in Tokyo, Japan  

2. International Drug Enforcement Conference (IDEC) on March 1-2, 2011 in 

Bangkok, Thailand  

3. 28th Annual International Drug Enforcement Conference (IDEC-28) on April 27-

29, 2011 in Cancun, Mexico   

                                                           
80 PDEA Annual Report,2011, diakses dalam 
http://pdea.gov.ph/images/AnnualReport/2011AR/2011StrategicPartnership.pdf, pada tanggal 2 Januari 2018 



4. 20th Anti-Drug Liaison Officials’ Meeting for International Cooperation 

(ADLOMICO-20) on May 16-19, 2011 in Jeju, South Korea  

5. 3rd Asian Forensic Sciences Network Meeting on May 25-27, 2011 in Seoul, South 

Korea  

6. IDEC Far East Working Group Meeting on September 6-9, 2011 in Bali, Indonesia  

7. Bulk Cash Smuggling/Terrorist Financing/ Money Laundering Conference 

organized by US Immigration Customs Enforcement on September 12 - 16, 2011 

in Cebu City  

8. • Bilateral Meeting and Information Exchange between Drug Law Enforcement 

Criminal Investigation Board, Indonesian National Police on October 4 - 5, 2011 in 

Quezon City  

9. 32nd ASEAN Senior Official on Drug Matters (ASOD) Meeting on October 10-12, 

2011 in Lao, PDR  

10.  Trans-Pacific Symposium on October 27-29, 2011 in Phuket, Thailand  

11.  HIV Prevention, Care, Prevention and Treatment for People Who Inject Drugs 

(PWID) on November 7-10, 2011 in Ho Chi Minh, Vietnam. 

Pada tahun 2012, kerjasama yang dilakukan antara Filipina dan beberapa negara di dunia 

Internasional seperti. 81 

 

 

 

                                                           
81 PDEA Annual Report,2012, diakses dalam 
http://pdea.gov.ph/images/AnnualReport/2012AR/2012StrategicPartnerships.pdf, pada tanggal 2 Januari 
2018 



Gambar 5.1 Daftar Kerjasama Filipina  

No. Title/Description Date Place 

1  Asia-Pasific Operational Drug Enforcement 
Conference  

14-16 Februari 
2012 

Tokyo, Japan 

2  Session of the Conference on Narcotic Drug  12-16 Maret 2012 Vienna, Austria  

3 International Drug Enforcement Conference (IDEC) 25-25 April 2012 Bangkok, 
Thailand  

4 Scheduled Hearing of the Proceedings of the Case 
Filed by the Government of Hongkong Special 

Administrative Region  

8-22 May 2012 Hongkong  

5 Narcotic Crime Investigation and Cooperation 
Meeting 

10-23 Juni 2012 Seongnam, 
Korea Selatan 

6 Asean Ministerial Meeting on Drug Matters 30-31 Agustus 2012 Bangkok, 
Thailand  

7 Asia Pasific Information and Coordination Center 
for  Combating Drug Crimes (APICC) 

11-Sep-12 Busan, Korea 
Selatan  

8 Anti Drug Liasion Official Meeting for International 
Cooperation Center for International Cooperation 

(ADLOMICO) 

12-14 September 
2012 

Busan, Korea 
Selatan  

9 International Working Group Meeting on Drug 
Smuggling Response 

29-30 Oktober 
2012 

Seoul, Korea 
Selatan  

10 Heads of National Drug Law Enforcement Agencies 
(HONLEA) 

29-30 Oktober 
2012 

Bangkok, 
Thailand  

11 
 

 

Regional  International Drug Enforcement 
Conference 

5-7 Desember 2012 Da Nang, 
Vietnam 

Sumber : diolah oleh Penulis dari Philippine Drug Enforcement Agency 

Sedangkan pada tahun 2013, Filipina masih berperan aktif dalam beberapa kerjasama 

Internasional yang terjadi, diantaranya seperti 82 

                                                           
82 Strategic Partnership, 
http://pdea.gov.ph/images/AnnualReport/2013AR/20133pdeasresponseinaddressingthedrugproblem.pdf, 
pada tanggal 2 Januari 2018 



Gambar 5.3 Daftar Kerjasama Drug Trafficking Filipina 

 

Sumber : Philippine Drug Enforcement Agency  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gambar 5.4 Kerjasama Filipina Pada Tahun 2014 

No Title/Description  Date Place  

1 Asean Senior Officials on Drug (ASOD) 10-11 Febuari 2014 Yangon, 
Myanmar 

2 Asia Pasific Operational Drug Enforcement 
Conference 

18-20 Februari 
2014 

Tokyo, Japan 

3 Consultations on Reporting to the International  
Narcotics Control Board 

19-20 Maret 2014 Vienna, 
Austria 

4 Commision on Narcotic Drugs (CND) 13-14 Maret 2014 Vienna, 
Austria 

5 International  Conference on Strategic Intellgence 
Against Transnational Illcit Trafficking in Seaport 

and Airports 

24-26 Maret 2014 Panama 

6 International Drug Enforcement Conference 17-19 Juni 2014 Roma, Italia  

7 International Working Group Meeting on Drug 
Smuggling Responses 

28-29 Agustus 2014 Seoul, Korea 
Selatan 

8 Asia Pasific Information and Coordination Center 
(APICC) for Combating Drugs Crime 

30-Sep-14 Busan, Korea 
Selatan 

9 Anti Drug Liasion Official Meeting for International 
Cooperation Center for International Cooperation 

(ADLOMICO) 

1-3 Oktober 2014 Busan, Korea 
Selatan 

10 Asean Narcotics Cooperation Center (ASEAN-
NARCO) and Asean Senior Official on Drug Matter 

(ASOD) 

14-18 September 
2014 

Bangkok, 
Thailand  

 

Sumber : Data dioleh penulis dari Philippine Drug Enforcement Agency  

Pada Tahun 2014 Filipina mengikuti beberapa kerjasama Internasional yang dilakukan 

antara negara negara dalam dunia Internasional, diantaranya seperti yang penulis jelaskan 

diatas yang didapatkan penulis berdasarkan data PDEA. 83 

Didalam Theory of Change : Global Regulation kita  bisa melihat bahwa dalam menanggulangi  

drug trafficking yang terjadi, Filipina cukup  berperan aktif di dalam dunia Internasional  setiap  

tahunnya, dimana aktif menghadiri perjanjian kerjasama yang dilakukan antara negara negara 

terkait. 
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Gambar 5.5 Kerja sama Drugs Trafficking Filipina  

 

No Title/Description Date Place  

1 Asia Pasific Operational Drug Enforcement 
Conference (ADEC) 

24-26 Februari 
2015 

Tokyo, Japan 

2 Asean Senior Officals on Drug Matter (ASOD) 17-Mar-15 Quenzon City, 
Filipina  

3 Commision on Narcotic Drug 9-13 Maret 2015 Vienna, Austria 

4 International Drug Enforcement Agency (IDEC) 2-5 Juni 2015 Cartagena, 
Colombia 

5 Asean Senior Officals on Drug Matter (ASOD) 24-26 Agustus 2015 Singapura 

6 Global Smart Programme Regional Workshop 
for East and Southeast Asia 

16-27 September 
2015 

Beijing,China 

  

7 Anti Drug Liasion Official Meeting for 
International  Cooperation (ADLOMICO) 

24-26 September 
2015 

Jeju, Korea Selatan  

  

8 Heads of National Drug Law Enforcement 
Agencies (HONLEA) 

19-22 Oktober 
2015 

Bangkok, Thailand 

 

Sumber : data diolah oleh penulis dari Philippine Drug Enforcement Agency  

 

Selain daftar yang yang penulis sajikan diatas Pemerintah Filipina dibawah 

PDEA mengadakan kerjaama dengan USDEA atau United States Drug Enforcement 

Administration dalam mengadakan suatu konferensi dan memimpin IDEC-FERWG 

atau International Drug Enforcement Conference-Far East Regional Working Group, 

forum ini adalah suatu forum anti narkoba pada tingkat regional di wilayah pasifik. 

Konferensi ini akan diadakan pada tanggal 1 hingga 3 april 2014 di Solaire Resort and 

Casino, Pranaque. Acara ini nantinya akan dihadiri oleh 19 negara anggota yang 

tergabung dalam IDEC-FERWG, diantaranya seperti Australia, Brunei, Kamboja, 

China, Hongkong, Indonesia, Jepang, Lao PDR, Macau, Malaysia, Mongolia, 

Myanmar, Selandia Baru, Filipina, Korea, Singapura, Thailand, Amerika Serikat dan 

yang terakhir yaitu Vietnam. 84 

                                                           
84 Ibid  



Tujuan dari ini adalah untuk saling bertukar informasinya antar negara negara 

anggota dalam melihat tren obat-obatan terlarang pada saat ini, selain itu ini diakan 

dalam mengembangkan strategi yang digunakan guna memerangi perdagangan narkoba 

berskala internasional. Menurut Arturo G. Cacdac Jr bahwa salah satu agenda yang 

akan dibahas adalah mengenai peng identifikasian aktor aktor yang terlibat dalam 

perdagangan drug trafficking, money laundring, serta pemasokkan barang kimia serta 

ke khawatiran atas drug cartel asal Meksiko. 85 

ADLOMICO atau adalah suatu  konferensi internasional anti narkoba yang 

dihadiri oleh pejabat dari drug enforcement dari 24 negara. Disamping Filipina 

terselenggaranya ADLOMICO yang ke 25 di Jeju Korea Selatan dihadiri oleh beberapa 

negara lainnya seperti Australia, Bangladesh, Belgia, Brunei Darussalam, Kamboja, 

Kanada, China, Perancis, Jerman India, Indonesia, Iran, Jepang, Lao PDR, Malaysia, 

Mexico, Mongolia dan juga Myanmar. ADLOMICO telah menjadi wadah yang tepat 

bagi para negara untuk saling bertukar informasi dan mendorong interaksi  terkait 

dengan kerjasama melawan drug trafficking. ADLOMICO juga bekerjasama dengan 

organisasi  internasional seperti  UNODC, ASEAN, International Criminal Police 

Organization, World Custom Organization dan Regional  Intelligence Liasion Offices 

Asia Pasific. Kerjasama ADLOMICO sendiri dianggap menguntungkan karena 

menginisiasi para anggotanya untuk saling berkomitmen dalam misi anti-illegal drug 

selain itu ADLOMICO juga memberikan dukungan kepada negara negara anggota di 

kawasan Asia Tenggara untuk lebih intens membangun para penegak hukum nya guna 

                                                           
85 Ibid 



mengimplementasikan anti-illegal drug. 86 menurut penuturan ketua PDEA bahwa 

kerjasama yang dilakukan adalah kerjasama yang menguntungkan.87 

Pada tahun 2015, melalui ADLOMICO lewat kerjasama yang dilakukan antara 

Korea dengan PDEA dan juga APICC atau Asia Pasific Information and Coordination 

Center memberikan pelatihan selama dua hari  terkait Anti-Illegal Drug Advocacy 

Program untuk anggota PDEA pada wilayah1,2,3,4A,4B dan CAR.  Selain itu dibulan 

yang sama PDEA menerima bantua berupa 11 unit kendaraan bermotor, 6 set alas 

pengawas, 7 unit komputer, 10 unit laptop, 10 unit perekam digital, 2 set kamera video 

dan barang barang ini didistribusikan ke 6 wilayah PDEA.  88 

ASOD atau Asean Senior on Drug Matter adalah kerjasama yang dilakukan 

antara Filipina dengan negara anggota ASEAN, ASOD adalah inisiatif yang dilakukan 

terhadap drug terkait ASEAN Three year plan of Action on Drug Abuse Control pada 

pertemuan ke 17 yang diadakan pada Oktober 1994. Kegiatan yang dilakukan guna 

mencegah peredaran narkoba diantaranya melakukan pertukaran informasi dan 

pelatihan dengan bantuan lembaga internasional terkait melihat tren, modus operandi 

dan juga rute perdagangan narkotika. Program yang dilakukan dilengkapi dengan 

terdapatnya tempat pelatihan yang tersebar, diantaranya Asean Training Center for 

Narcotic Law Enforcement di Bangkok, Asean Training Center for Preventive Drug 

Education di Manila, Asean Training Center for the Detection of Drug in Body Fluids 

di Singapura dan yang terakhir yaitu Asean Training Center for Treatment and 

Rehabilitation di Kuala Lumpur.  

                                                           
86 International Cooperation, ADLOMICO, 2015, diakses dalam 
http://pdea.gov.ph/images/PDEANewsLetter/PDEA_Newsletter_JULtoSEP201513Feb2017_split_1.pdf, pada 
tanggal 11 Januari 2018 
87 Ibid  
88 Ibid  



Terkait dengan rancangan mereduksi penyalahgunaan narkoba terdapat10 point 

yang direncanakan oleh ASOD diantaranya adalah : 

1. Training of Trainers in Interpersonal Skills and Peer Support Counselling in Drug 

Education  

2. Promoting Drug Abuse Prevention Activities Among Out-of School Youth  

3. Promotion of Drug Control Activities in the Workplace  

4. Training on Effective Management in Prevention Drug Education Programmes  

5. Enhanement of Community Based Drug Prevention Activities  

6. Asean Training on Financial Investigations  

7. Asean Training on Financial Investigations 

8. Training on Intelligence Operations Management and Supervision  

9. Asean Seminar on Mutual Legal Assistance  

10. Asean Seminar on Precursor Chemicals 

Dari theory of Change : Global  Regulation diatas, penerapan dalam global bodies 

sudah dilakukan oleh Filipina dengan maksimal, kita dapat melihat bahwa Filipina sebagai 

suatu negara cukup aktif dalam menghadiri kerjasama Internasional tentunya ini membawa 

dampak positif bagi Filipina terkait dalam upaya nya menanggulangi drug trafficking yang 

terjadi, namun disini menurut penulis kerjasama ASOD yang dilakukan oleh Filipina belum 

terlalu signifikan pasalnya dari 10 point yang direncanakan dari kerjasama ini hanya 3 point 

yaitu point  nomer 4,6,dan 9 yang telah di implemntasikan dari point lainnya belum. 

Tentunya ini masih menjadi  batasan dalam kerjasama tersebut dalam memberantas 

kelompok drugs trafficking, karena disini dengan adanya harmonisasi dan kesamaan antar 

negara negara anggota akan mempermudah negara negara tersebut menangani 

permasalahan tersebut.  



 

 

 

 

 

 



BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

 

Sebagai salah satu negara yangberada di kawasan Asia Tenggara, Filipina  

mempunyai problematik sendiri terhadap permasalahan transnational organized crime 

atau kejahatan transnasional seperti peredaran obat-obatan terlarang. Dalam melakukan 

penelitian penulis berangkat dari emlihat problematika drug trafficking yang ada di 

Filipina, dimana drug trafficking di Filipina cenderung meningkat, selain itu drug 

traffcking merupakan suatu ancaman non tradisional, dengan meningkatnya drugs 

trafficking yang ada Filipina terus melakukan upaya dalam menanggulangi 

permasalahan tersebut.  

Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan alat analisa Theory of 

Change yang merupakan hasil pemikiran Tim Midgley, Terkait dengan penelitian yang 

sudah penulis lakukan terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh Filipina 

diantaranya dalam Theoy of Change : Detterence Filipina mendirikan task force di 

perbatasan perbatasan yang ada di negaranya, selain itu penangkapan terhadap para 

aktor drug trafficking juga digalakkan oleh pemerintah Filipina dimana sepanjang tahun 

mereka menangkap para pelaku drug trafficking yang terdapat di  Filipina. Tidak hanya 

itu pemberantasan tanaman illegal dan juga clandestine laboratorium juga aktif 

dilakukan oleh Filipina. Didalam Detterence menurut penulis merupakan yang 

signifikan karena langsung bersinggungan dengan kelompok TOC khususnya 

kelompok drugs trafficking. Didalam Theory of Change : Severing the links between 

politics, the state, and crime yaitu Filipina terus mengupayakan untuk adanya 



transparansi informasi, selain itu Filipina juga mempunyai badan pengawasan tersendiri 

untuk mengawasi tindak korupsi yang terjadi seperti lembaga Ombudsman.  

Dalam Theory of Change : Managed adaptation of crime, harm reduction 

approaches, didalam penerapannya Filipina memberikan pelatihan bagi para warga 

negaranya guna mereduksi aktivitas drug trafficking di negara tersebut.  

Selanjutnya yaitu terdapat Theory of Change : Cultural Change yaitu adanya 

bantuan dari masyarakat Filipina dalam membantu aparat pemerintahan dalam 

penanggulangan drug trafficking seperti bantuan yang diberikan oleh masyarakat 

seperti informasi melalui private eye tentunya operasi  ini sangat membantu bagi aparat 

pemerintahan Filipina. Dalam Theory of Change : Economic Tansformation 

ditunjukkan Filipina dengan secara konstan melakukan program edukasi yang 

ditujukan untuk masyarakat Filipina yang menyasar segala golongan dan terakhir yaitu 

terdapat Theory of Change : Global Regulation dimana Filipina secara konstan turut 

serta dalam kerjasama yang dilakukan antar negara.  

 

5.2 Saran  

 

Penulis menyadari bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis masih jauh 

dari kata sempurna dimana masih terdapat banyak kekurangan didalamnya baik dari 

substansial maupun dari segi teknis. Dari kekurangan disini penulis menyarankan untuk 

melanjutkan penelitian yang dilakukan oleh penulis ini karena setiap tahunnya 

permasalahan narkoba cukup signifikan terlebih semenjak Presiden Filipina Rodrigo 

Duterte menduduki kursi kepresidenannya, yang menjadikan Filipina sebagai perhatian 

dunia melalui kebijakan yang dikeluarkan, Penulis berharap akan ada penelitian yang 

baru yang akan melakukan penelitian serupa terkait drug trafficking yang terjadi di 



Flipina. Selain itu, teori yang dapat digunakan oleh penulis lain juga tidak hanya 

terbatas dalam Theory of Change karya Tim Midgley namun juga bisa merujuk kepada 

teori lainya yang masih dalam satu lingkup fokus.  
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