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ABSTRAK

Permasalahan narkoba telah menjadi isu yang meresahkan banyak negara,
tak terkecuali ASEAN. Letak Asia Tenggara yang strategis menjadikannya rentan
sebagai jalur perdagangan narkoba internasional. Tidak hanya itu, di wilayah ini
juga terdapat Setiga Emas yang merupakan kawasan penghasil opium berkapasitas
dunia. Menanggapi adanya ancaman keamanan akibat permasalahan narkoba,
ASEAN kemudian mencanangkan Drug Free 2015.

Penelitian ini menelaah upaya Thailand dan tantangan yang dihadapinya
dalam rangka mewujudkan Drug-Free ASEAN 2015. Penelitian ini didasari pada
masalah perdagangan narkoba di ASEAN sehingga mendorong terbentuknya
Drug-Free ASEAN 2015. Thailand menjadi salah satu negara ASEAN yang
memiliki kesadaran untuk mengambil beberapa upaya guna memberantas
narkoba. Kebijakan yang diambil oleh Thailand didasari pada fakta bahwa
Thailand merupakan salah satu negara kawasan Segitiga Emas, pusat produksi
opium ketiga dunia. Selain itu posisi strategis Thailand sering dimanfaatkan
sebagai jalur penyelundupan narkoba ke dunia internasional. Upaya Thailand
dalam mewujudkan Drug-Free ASEAN 2015 tentunya memiliki tantangan
tersendiri dan hal tersebut yang akan diteliti dalam penelitian ini.

Permasalahan Thailand tersebut dianalisis menggunakan kerangka
pemikiran yang terdiri atas konsep transnational crime untuk menganalisis
urgensi masalah narkoba di ASEAN, khususnya di Thailand dan Teori Kebijakan
untuk menjelaskan kebijakan yang diambil oleh Thailand dalam penanggulangan
narkoba menuju Drug Free ASEAN 2015. Berdasarkan kerangka pemikiran yang
digunakan, dapat ditarik satu hipotesis yaitu untuk mewujudkan Drug-Free
ASEAN di tahun 2015, Thailand mengambil beberapa upaya untuk memberantas
narkoba secara internal dan eksternal. Selain melakukan upaya-upaya tersebut,
Thailand juga dihadapkan pada beberapa tantangan untuk mewujudkan Drug-Free
ASEAN 2015 yang disebabkan oleh kepentingan ekonomi, kurang maksimalnya
penegakan hukum, dan adanya ikatan kebudayaan dalam penggunaan narkoba di
kalangan masyarakat. Untuk membatasi jangkauan penelitian, peneliti memilih
tahun 200 0sebagai titik awal dan 2011 sebagai titik akhir dalam penelitian.
Penelitian ini merupakan tipe deskriptif dengan pengumpulan data menggunakan
metode studi pustaka.
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