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ABSTRACT

One of the United States policies regarding war on drugs in Southern America 
is Plan Kolombia. Plan Kolombia is a foreign aid that given by United States to 
Kolombia with aim to decreased cocaine production in Kolombia. Unfortunately, 
Plan Kolombia failed to meet its target. Article explains the reason why Plan 
Kolombia has failed to fulfill its aim. To make it easy to understanding, article is 
divided into four sections: the problem of foreign aid, the problem about organized 
crime, the weakness of Kolombian law enforcement that emerge narcotics problems; 
and violent approaches on its programs. Article argues that the United Staes had 
misdiagnosed on designing strategy and on implementations. Plan Kolombia was 
designed with violent approaches rather than law and security approaches. 
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Salah satu kebijakan war on drugs Amerika Serikat di wilayah Amerika Latin 
adalah Plan Kolombia. Plan Kolombia merupakan bantuan luar negeri Amerika 
Serikat kepada Kolombia dengan tujuan mereduksi produksi narkoba jenis kokain 
di Kolombia. Sayangnya, program Plan Kolombia gagal dalam mencapai tujuannya 
tersebut. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui sebab-sebab kegagalan Plan 
Columbia. Untuk mempermudah penjelasan, penulis akan membahasnya ke 
dalam empat pembahasan; bantuan luar negeri sebagai konsep, faktor kegagalan 
bantuan luar negeri, organisasi kriminal transnasional. Argumen yang dibangun 
adalah kegagalan Plan Columbia disebabkan oleh misdiagnosa dalam strategi 
dan pengimplementasiannya. Sehingga alih-alih menggunakan pendekatan-
pendekatan hukum dan keamanan, Plan Kolombia justru di desain menjadi sarat 
akan pendekatan perang.

Kata-Kata Kunci: Plan Kolombia, War on Drugs, bantuan Luar Negeri
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Kolombia dan narkoba menjadi dua hal yang melekat satu sama lain. 
Bukan hal yang berlebihan karena memang Kolombia merupakan 
negara dengan perdagangan narkoba jenis kokain yang sangat 
marak dan terbesar di dunia (McCarthy, 2011). Permasalahan kokain 
di Kolombia ini telah menjadi isu utama sejak tahun 1980-an ketika 
penggunaan kokain sedang menjadi tren di kalangan pekerja seni 
hingga politisi Amerika Serikat, terutama Hollywood. Merebaknya 
penggunaan kokain inilah yang menyebabkan pemerintah 
Amerika Serikat mulai melarang penggunaan dan peredaran obat-
obatan terlarang bagi konsumsi masyarakat umum. Sebelumnya, 
pemerintah Amerika Serikat melegalkan penggunaan obat-
obatan terlarang jenis apapun untuk dikonsumsi masyarakatnya 
(McCarthy, 2011). Bersamaan dengan pelarangan obat-obatan 
terlarang inilah yang kemudian membuat harga narkoba menjadi 
melambung tinggi. Hal ini dilakukan karena halangan yang ditemui 
oleh para bandar narkoba seperti penyuapan ke para penegak 
hukum dan pembunuhan. Hal inilah yang membuat perdagangan 
narkoba menjadi sarat akan kekerasan. Pembunuhan, penculikan, 
dan pembantaian merupakan hal yang lumrah terjadi di dalam 
aktivitas perdagangan narkoba.  

Meningkatnya harga narkoba jenis kokain menguntungkan bagi 
Kolombia. Daun koka sebagai bahan baku kokain mudah ditemui, 
terutama di wilayah Andes (McCarthy, 2011). Daun koka juga 
kerap digunakan oleh masyarakat Andes sebagai bagian dari ritual-
ritual keagamaan. Melihat melimpahnya daun koka di wilayah 
Andes, terutama Peru dan Bolivia yang merupakan negara tetangga 
Kolombia, Pablo Escobar mulai menjadikan produksi kokain sebagai 
bisnis yang menjanjikan (McCarthy, 2011). Lewat Escobar inilah 
kemudian fenomena kartel narkoba bermunculan di Kolombia. 
Semula hanya kartel Medellin yang dipimpin oleh Escobar yang 
beraktivitas, kemudian bermunculan kartel-kartel sejenis seperti 
Kartel Cali dan Kartel Notre de Valle (McCarthy, 2011).

Untuk melakukan setiap aksi kekerasan, kelompok-kelompok 
kartel ini membayar kelompok-kelompok pemberontak seperti 
FARC agar mau bekerjasama dengan kelompok kartel (McCarthy, 
2011). Keberadaan kelompok pemberontak ini juga merupakan 
permasalahan tersendiri bagi Kolombia. 
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Menjamurnya kelompok-kelompok gerilya dan kelompok 
paramiliter ini banyak menyebabkan jatuhnya korban jiwa akibat 
pembunuhan hingga pembantaian yang dilakukan oleh kelompok-
kelompok bersenjata ini. Perdamaian seperti tak pernah terjadi di 
Kolombia. Peperangan yang terjadi antara kelompok kartel dengan 
kelompok gerilya, kelompok gerilya dengan paramiliter, kelompok 
gerilya dengan kelompok militer Kolombia. Melihat situasi ini 
pada tahun 1998 Andres Pastrana, Presiden Kolombia kala itu, 
memutuskan untuk membentuk rencana jangka enam tahun yang 
disebutnya sebagai Marshal Plan para Kolombia – Marshal Plan 
untuk Kolombia.

Ide utama Marshal Plan para Kolombia ini adalah untuk 
merekonstruksi situasi dan kondisi Kolombia lewat pendekatan 
sosial dan ekonomi untuk mendapatkan perdamaian di dalam 
Kolombia (Meija, 2012). Salah satu sumber dana untuk mendanai 
program tersebut didapatkan dari Amerika Serikat melalui kebijakan 
war on drugs. Bantuan asing ini diubah oleh Presiden Bill Clinton 
pada tahun 2000 menjadi Plan Kolombia (Meija, 2012). Perubahan 
Marshal Plan para Kolombia menjadi Plan Kolombia ini dilakukan 
karena strategi sebelumnya dianggap terlalu lunak. Amerika 
Serikat lantas menggunakan pendekatan-pendekatan militer untuk 
peningkatan keamanan Kolombia (Fajardo, 2008). Ternyata Plan 
Kolombia tidak mampu mencapai tujuannya. Angka produksi 
dan ladang koka di Kolombia tidak mengalami penurunan secara 
signifikan, bahkan mengalami peningkatan hingga 15% (Meija, 
2008). Ladang kokain pun kini meluas tidak hanya di Putumayo saja 
tetapi hingga keluar Kolombia (Meija, 2008). Bukan hanya itu, alih-
alih mendapatkan perdamaian, kelompok paramiliter dan gerilya 
pun semakin menjamur.

Argumen yang dibangun adalah kegagalan Plan Kolombia 
disebabkan oleh ketidakmampuan kedua belah pihak. Pertama 
pada pihak Kolombia selaku negara penerima. Di dalam Kolombia 
adanya permasalahan dalam penegakan hukum merupakan kunci 
pertama dari alasan mengapa Plan Kolombia mengalami kegagalan. 
Adanya keterlibatan pemerintah dan pihak-pihak penegakan 
hukum dalam aktivitas penyelundupan narkoba menyebabkan 
lemahnya penegakan hukum di Kolombia. Kemudian, pada pihak 
Amerika Serikat selaku negara pendonor.
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Adanya misdiagnosa dalam strategi dan implementasi program 
bantuan menjadi kunci kedua dari alasan kegagalan Plan Kolombia. 

Masalah Kegagalan Bantuan Luar Negeri

Sejatinya, Plan Kolombia merupakan kebijakan milik Presiden 
Pastrana untuk mengembalikan kondisi dan situasi di Kolombia, 
namun di dalam tulisan ini penulis memandang Plan Kolombia 
dalam sisi bantuan luar negeri yang diberikan oleh Amerika Serikat 
kepada Kolombia sebagai strategi war on drugs. 

Bantuan luar negeri ini merupakan salah satu instrumen kebijakan 
yang telah digunakan dalam hubungan luar negeri selama berabad-
abad lamanya (Holsti, 1998). Hal ini dapat dilakukan oleh negara-
negara di dunia berupa pengiriman uang, barang atau nasihat teknis 
dari sebuah donor kepada negara penerima. Di dalam pemberian 
dan penerimaan program bantuan, tentu terdapat kepentingan 
tertentu dari kedua belah pihak. 

Plan Kolombia merupakan bantuan militer yang diberikan oleh 
Amerika Serikat kepada Kolombia. Terkait dengan bantuan militer, 
Holsti (1998) menyatakan bahwa bantuan jenis ini merupakan 
bantuan yang tertua yang dilakukan. Bantuan militer ini dilakukan 
dengan tujuan untuk menjaga keamanan donor dengan cara 
memperkuat militer sekutu (negara donor) dengan pengendalian 
secara tetap oleh negara donor (Holsti, 1998). Pengendalian secara 
tetap disini maksudnya adalah adanya rasa ketergantungan dari 
negara penerima kepada negara pendonor (Holsti, 1998).

Mayoritas penstudi menyatakan faktor kegagalan bantuan luar 
negeri terletak pada kualitas pemerintahan negara pendonor. Dollar 
dan Easterly (1997) misalnya menyatakan bahwa sebagai akibat 
buruknya kebijakan yang ditetapkan negara penerima; buruknya 
kualitas pelayanan publik, rezim perdagangan yang tertutup, 
represi finansial, kesalahan manajemen ekonomi, serta kemampuan 
pemerintah untuk mengklaim wilayah teritori dan yudisial. 
Menambahkan hal tersebut Williamson (2006) menyatakan bahwa 
adanya alokasi bantuan luar negeri yang menjadi sumber daya yang 
didasarkan hanya kepentingan pemerintah saja. 
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Berkaitan dengan apa yang dikatakan Williamson, Nielsen et al 
(2010) menyatakan bahwa situasi dan kondisi dari negara penerima 
yang membuat kesulitan untuk beradaptasi dengan program-
program yang diberikan dan mampu menyebabkan munculnya 
konflik. Ditambahkan oleh Goldsmith ( 2001), lemahnya sistem 
pemerintah negara penerima; karena adanya klientelisme, lemahnya 
akuntabilitas dan kapabilitas dalam tata kelola di berbagai bidang 
dan aspek, ketergantungan kepada bantuan asing berkontribusi 
besar menyebabkan kegagalan.

Namun tak sedikit pula penstudi yang menyoroti faktor-faktor 
kegagalan dari pihak negara donor. Buss dan Gardner (2006) 
misalnya menyatakan bahwa adanya miskalkulasi program struktur 
yang ada seperti; prioritas bantuan, strategi pemberian bantuan, 
desain program, syarat-syarat yang diberikan, kompleksitas 
administrasi bantuan, hingga pembangunan kapasitas. Hal ini 
diakibatkan terlalu memprioritaskan kepentingan negara donor 
saja tanpa mempedulikan situasi dan kondisi negara penerima 
sehingga memicu kurangnya pemahaman karena hanya ingin 
mengetahui apa yang menjadi kepentingannya saja. Nielsen (2010) 
selain menyoroti negara penerima juga menyoroti negara pendonor 
dengan menyatakan bahwa apabila bantuan yang diberikan 
(terutama dalam bentuk pendanaan) dilakukan terlalu cepat dengan 
jumlah bantuan yang cukup besar, tanpa persiapan yang lebih 
matang sehingga negara penerima mengalami Aid Shock.

Terkait dengan hal ini, hipotesis awal yang dapat penulis himpun 
berdasarkan pemikiran-pemikiran dari pada penstudi ini adalah 
Plan Kolombia mengalami kegagalan sebagai akibat dari adanya 
miskalkulasi strategi, karena Amerika Serikat hanya mementingkan 
kepentingannya saja yakni war on drugs sehingga Amerika Serikat 
mengubah seluruh strategi, tujuan, dan implementasi program Plan 
Kolombia. Bersamaan dengan hal tersebut diimbangi dengan situasi 
dan kondisi Kolombia yang menjadi permasalahan laten sehingga 
kesulitan untuk beradaptasi dan mengimbangi program-program 
milik Amerika Serikat.

Permasalahan Organisasi Kriminal

Argumentasi kedua menyatakan bahwa adanya permasalahan laten 
yang dimiliki oleh Kolombia sebagai negara penerima bantuan.
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Permasalahan utama yang dimiliki oleh Kolombia ini terkait 
dengan adanya organisasi kriminal; kartel narkoba dan kelompok 
pemberontak. Terkait dengan kemunculan organisasi kriminal 
Ruggerio (dalam Armao, 2003) menjelaskannya lewat teori Defisit 
Paradigma, bahwa semakin meluasnya tindakan kriminal disebabkan 
oleh tradisi, absennya negara, patologi dan kurangnya pengawasan, 
serta kemiskinan. Senada dengan hal tersebut Gambetta (dalam 
Armao, 2003) menyatakan bahwa ketika pemerintah tidak mampu 
menciptakan situasi politik yang stabil dan aman, organisasi kriminal 
seperti mafia akan sangat mudah untuk merajalela di dalam sebuah 
negara tersebut. Cloward dan Ohlin (dalam Allum dan Siebert, 
2003) menambahkan bahwa tindakan kriminal merupakan akibat 
dari keinginan individu untuk mendapatkan kesuksesan dalam 
ekonomi.

Sukses tidaknya organisasi kriminal ini pun terletak pada 
keterkaitan organisasi kriminal dengan pemerintah. Armao (2003) 
menyatakan bahwa hal ini tergantung pada bagaimana organisasi 
kriminal tersebut berhubungan dengan situasi serta sub sistem 
(politik, yurisdiksi, dan ekonomi) yang mana interaksi yang 
terjadi antara kriminal dengan negara ini disebut dengan grey 
zone. Grey zone ini mampu dilakukan oleh kelompok kriminal 
ketika pemerintah tidak memiliki stabilitas politik yang kuat dan 
diimbangi dengan lemahnya penegakan hukum, maka organisasi 
kriminal akan memanfaatkan celah tersebut untuk membuat negara 
berada di dalam situasi mau tidak mau bekerja sama dengannya. 
Dengan demikian pemerintah akan menggantungkan beberapa hal 
(mayoritas ekonomi dan politik) kepada kelompok kriminal ini. 
Seperti mayoritas negara Amerika Latin lainnya, negara Kolombia 
memiliki ancaman yang bersifat hibrid dimana organisasi kriminal 
beroperasi di bawah perlindungan negara. Aktivitas kartel narkoba 
pada umumnya adalah perdagangan obat terlarang, pencucian 
uang, penyelundupan senjata atau manusia (Douglas, 2012).

Permasalahan lain yang dimiliki Kolombia adalah permasalahan 
pemberontakan. Memandang hal tersebut, Weinstein (2007) 
membaginya ke dalam dua pendekatan sebagai pergerakan sosial 
serta sebagai bentukan negara. Bila memandang pemberontak 
dalam pandangan pergerakan sosial, kelompok ini terbentuk karena 
adanya perubahan di dalam struktur sosial dan budaya yang ada di 
dalam masyarakat.
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Sedangkan bila memandanganya sebagai bentukan negara, 
kelompok pemberontak ini terbentuk karena lemahnya atau 
runtuhnya otoritas pemerintah pusat terhadap masyarakatnya. 
Kelemahan akuntabilitas pemerintah ini memaksa masyarakat untuk 
membentuk kelompok guna mendapatkan kebutuhan dan tujuan-
tujuan yang tidak mampu diberikan oleh pemerintah (Weinsten, 
2007). Kelompok-kelompok pemberontak ini akan melakukan 
klaim kekuasaan atas suatu wilayah tertentu dan akan menjaganya 
sekalipun dengan melakukan kekerasan tak hanya kepada 
masyarakat sipil, tetapi juga kepada pemerintah yang dianggap 
menghalangi dan membahayakan posisinya (Weinstein, 2007). 
Dengan melakukan aksi militer kepada kelompok pemberontak 
justru akan memperburuk keadaan karena pemberontak ini justru 
akan semakin intens melakukan aksi-aksi kriminal. Ironisnya, militer 
negara pun menggunakan cara yang sama untuk menanggulangi 
penyebaran pemberontakan; memberikan ancaman kepada 
masyarakat sipil agar tidak memiliki hubungan atau tidak dapat 
memberikan dukungan dalam bentuk apapun kepada pemberontak 
(Weinstein, 2007). Ketakutan yang dirasakan oleh masyarakat sipil 
ini kemudian membuat masyarakat sipil mencari perlindungan ke 
kelompok yang lainnya, dengan bergabung ke dalam kelompok 
pemberontak misalnya. Sehingga akan meningkatkan jumlah 
pemberontakan.Pemikiran para penstudi tentang permasalahan 
organisasi kriminal ini kemudian membawa hipotesis awal dalam 
tulisan ini, bahwa kegagalan bantuan luar negeri disebabkan oleh 
adanya permasalahan penegakan hukum di Kolombia.

Lemahnya Penegakan Hukum di Kolombia sebagai Akar 
Masalah Perdagangan Narkoba di Kolombia

Permasalahan yang paling krusial yang dimiliki oleh Kolombia 
adalah permasalahan subordinasi penegakan hukum. Penggunaan 
kekerasan untuk menyelesaikan masalah ini merupakan salah 
satu indikasi dari permasalahan tersubordinasinya hukum. 
Budaya kekerasan di dalam Kolombia ini telah tercetak sejak era 
kolonialisme, dan salah satu sektor yang paling rentan penggunaan 
kekerasannya adalah sektor politik. Kekerasan politik ini dipicu 
oleh adanya perpecahan yang terjadi di Kolombia tidak hanya antar 
wilayah, tetapi perpecahan itu sendiri juga terjadi di dalam tubuh 
pemerintahan.
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Kolombia mengalami situasi yang penuh akan kekerasan yang 
terjadi antar pendukung fraksi politik yang berbeda, yakni antara 
fraksi Partai Liberal (Partido Conservador Kolombiano - PCC /
Las Golgotas) dan Partai Konservatif (Partido Liberal Kolombiano 
– PLC /Los Draconianos) (Watkins, t.t). Konflik yang kerap kali 
terjadi antar kedua partai (baik anggota fraksi maupun pendukung) 
ini memicu aksi anarkis seperti penculikan, pembunuhan, bahkan 
hingga pembantaian seperti yang terjadi pada tragedi La Violencia 
yang terjadi pada tahun 1948 hingga 1966 yang menewaskan kurang 
lebih dua ratus ribu jiwa (Novellis, 2009).  

Salah satu indikasi lemahnya penegakan hukum di Kolombia 
adalah adanya kelompok paramiliter. Kelompok paramiliter 
ini merupakan kelompok pertahanan diri (autodefensas) yang 
dibentuk oleh pemerintah secara resmi sejak tahun 1960-an dan 
1970-an. Pemerintah Kolombia membentuk paramiliter dengan 
tujuan untuk membantu tentara Kolombia melawan pemberontakan 
semasa perang sipil masih berkecamuk (Rabasa dan Chalk, 2001). 
Semula pemerintah membentuk autodefensas ini sebagai cara 
untuk melibatkan masyarakat di dalam melawan organisasi 
kriminal dan pemberontakan tanpa membentuk masyarakat 
tersebut menjadi militan, karena di dalamnya masyarakat dilarang 
untuk menggunakan senjata-senjata berat seperti senapan, hanya 
diperbolehkan memakai senjata sampingan yang ringan. Mengingat 
posisi kelompok ini yang berfungsi sebagai intel bagi pasukan 
tentara Kolombia dan tidak berada di garis depan.

Seperti layaknya kelompok gerilya yang mulai berubah haluan, 
kelompok paramiliter pun mulai mengembangkan hubungan 
dengan kelompok-kelompok kriminal, termasuk jaringan 
penyelundupan narkoba (Rabasa & Chalk, 2001). Maka sejak saat 
inilah baik kelompok gerilya maupun kelompok paramiliter menjadi 
organisasi kriminal. 

Selain kekerasan yang dilakukan oleh kelompok paramiliter, gerilya, 
serta militer Kolombia, tentu saja kekerasan juga dilakukan oleh 
kelompok-kelompok kartel narkoba. Aktivitas kartel narkoba yang 
ilegal inilah yang membuat  aksi kekerasan dan mempersenjatai diri 
menjadi solusi terbaik bagi setiap permasalahan yang dihadapi oleh 
kelompok kartel.

Pembunuhan aparat negara, pesaing-pesaingnya, hingga masyarakat 
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sipil merupakan hal yang lumrah di lakukan oleh kartel narkoba. 
Aparat hukum merupakan permasalahan utama yang dihadapi oleh 
kartel narkoba. Dengan melakukan kekerasan dan mempersenjatai 
diri dengan senjata-senjata termutakhir yang membuat aparat 
hukum tidak berkutik merupakan cara untuk memuluskan industri 
kokainnya tetap berjalan (Ousey dan Lee, 2002). 

Aparat penegak hukum Kolombia, Kepolisian Kolombia, dan 
kelompok kartel merupakan lawan sejak bertahun-tahun yang lalu. 
Kedua belah pihak saling melakukan aksi balas dendam atas pihak 
lawannya tersebut. Untuk menutupi aksi balas dendamnya, kepolisian 
menutupi aksinya tersebut menjadi operasi pemberantasan kartel 
narkoba. Namun operasi ini justru lebih terealisasi setelah terdapat 
anggotanya yang tewas terbunuh oleh kartel, terutama apabila yang 
menjadi korban adalah petinggi kepolisian Kolombia (De la Torre, 
2008). Aksi balas dendam sangat kentara karena operasi ini sarat 
akan kekerasan dan jauh dari aksi penegakan hukum. Penegakan 
hukum di Kolombia bukanlah murni penegakan hukum, aktivitas 
aparatnya cerminan dari aksi saling membalas dendam (Weinstein, 
2007).Indikator lainnya yang menunjukkan lemahnya penegakkan 
hukum di Kolombia adalah adanya korupsi dan klientelisme, dan 
kenyataannya kedua hal ini sudah menjadi budaya di dalam dunia 
perpolitikan Kolombia.

Selain memiliki hubungan kekerabatan atau keluarga, bagi para 
“un hombre de respeto” (orang yang terhormat), seperti jenderal 
atau pengusaha, dengan leluasa dapat terjun ke dalam dunia politik 
sekalipun orang tersebut tidak memiliki pengetahuan tentang dunia 
politik (Archer, 1990). Terkait dengan hal tersebut, hal ini menjadi 
keuntungan bagi para anggota kartel mengingat kemudahan akses 
untuk melebarkan bisnis. Sistem politik di Kolombia dijalankan 
tak ubahnya dunia bisnis, saling tawar menawar komoditas yang 
dianggapnya penting. Komoditas disini tentu saja jabatan dan suara. 
Tak hanya di dalam perpolitikan, korupsi juga terjadi di dalam 
tubuh penegakan hukum, kepolisian salah satunya. Terlibatnya 
kepolisian ke dalam aktivitas organisasi kriminal ini dilakukan 
lewat beberapa cara; (1) Melakukan penggeledahan dan perampasan 
properti terhadap warga sipil secara ilegal, (2) mencuri uang atau/ 
dan narkoba dari pengedar narkoba, (3) menjual narkoba curian, 
(4) melindungi operasi transaksi narkoba, (5) memberikan laporan 
kriminal palsu. 
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Penggunaan Pendekatan Kekerasan dalam Plan Kolombia

Pada tahun 2000 Plan Kolombia menggantikan Marshall Plan 
untuk Kolombia. Plan Kolombia menggabungkan beberapa hal 
yang menjadi fokus Amerika Serikat tanpa harus meninggalkan 
tujuan dasar dari pembentukan Plan Kolombia itu sendiri (Nagle, 
2002). Amerika Serikat memberikan persyaratan seperti: mampu 
menjamin stabilitas pemerintahan Kolombia, mampu menjamin 
keberlangsungan perekonomian Kolombia, serta memastikan 
bahwa program dipusatkan pada pemberantasan narkoba dan 
peningkatan keamanan di Kolombia (Nagle, 2002). Namun 
dalam implementasinya, Plan Kolombia dijalankan secara tidak 
komprehensif, baik dari negara donor maupun negara penerima 
bantuan. Program-program yang dijalankan di dalam Plan 
Kolombia berjalan dengan timpang dan hanya berfokus pada 
satu program tertentu. Fokus program pun berubah-ubah seiring 
dengan terjadinya pergantian pemimpin negara. Walaupun tujuan, 
strategi, dan sasaran operasi dari program Plan Kolombia ini telah 
disepakati sebelumnya, namun dalam pengimplementasiannya 
terjadi tumpang tindih dan perbedaan yang cukup signifikan.

Perubahan yang cukup signifikan ini terjadi sejak pasca tragedi 
pengeboman gedung kembar WTC dan gedung Pentagon di 
Amerika Serikat pada 11 September 2001. Sejak tragedi tersebut, Plan 
Kolombia yang awalnya memiliki fokus pada war on drugs kemudian 
berubah haluan menjadi war on terror dan meninggalkan tujuan 
awal yang telah terbentuk sebelumnya (Nagle, 2002). Perubahan 
ini terjadi tak terkecuali pada strategi pengimplementasiannya. 
Amerika Serikat lebih banyak memberikan bantuan pada sektor 
kemiliteran. Penggunaan pendekatan kekerasan ini semakin kental 
sejak pergantian presiden Kolombia dari Pastrana kepada Uribe 
pada tahun 2002, dan pada saat itu pula Plan Kolombia kembali 
mengalami pergeseran. Di bawah pimpinan Uribe, Plan Kolombia 
berubah haluan menjadi program war on terror karena tujuan utama 
Plan Kolombia bukan lagi mereduksi jumlah produksi narkoba, 
tetapi untuk mengatasi terorisme di Kolombia. Terorisme disini 
tentu saja adalah kelompok pemberontak. Namun yang menjadi 
sorotan disini adalah Uribe hanya memprioritaskan targetnya pada 
FARC saja. Setelah dianalisa, ternyata hal ini merupakan sebentuk 
aksi balas dendam yang dilakukan oleh Uribe atas pembunuhan 
ayah dan beberapa anggota keluarganya yang dilakukan oleh FARC.
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Ketika strategi dan tujuan yang tidak konsisten, maka sasaran 
operasi Plan Kolombia tentu akan menjadi tidak konsisten dan 
saling tumpang tindih. Saling tumpang tindihnya penentuan 
sasaran operasi dalam sebuah aspek program ini terjadi bila 
berkaitan dengan pemberantasan narkoba dan pemberantasan 
pemberontak, terutama dalam proposal milik Uribe (Gomez, 
2000). Tumpang tindih ini terjadi disebabkan oleh terjalinnya 
keterikatan hubungan antara kelompok pemberontak dengan 
kelompok penyelundup narkoba. Kelompok penyelundup narkoba 
membutuhkan kelompok pemberontak untuk melindungi asetnya 
tersebut dan membantunya menyelundupkan narkoba ke negara 
lain, serta untuk mengakhiri konflik antara kelompok penyelundup 
dan pemberontak yang seringkali terjadi (Gomez, 2000). Begitu 
pula bagi kelompok pemberontak yang membutuhkan kelompok 
penyelundup narkoba untuk mendanai, memberikan pelatihan, dan 
persenjataan bagi kelompok pemberontak (Gomez, 2000). Dengan 
demikian Amerika Serikat menggunakan strategi militerisasi 
untuk memberantas narkoba yang dilekatkan dengan melawan 
pemberontakan.

Simpulan

Melihat apa yang telah diuraikan di atas, bantuan luar negeri 
yang diberikan oleh Amerika Serikat kepada Kolombia dalam 
Plan Kolombia ini mengalami kegagalan diakibatkan oleh dua 
hal. Hal pertama, adanya permasalahan laten yang dimiliki oleh 
negara penerima, yang dalam kasus Kolombia ini berarti adanya 
permasalahan penegakan hukum di Kolombia yang disebabkan 
oleh adanya subordinasi hukum atau lemahnya penegakan hukum. 
Faktor kedua adalah adanya misdiagnosa strategi yang dialami 
oleh Amerika Serikat selama pembentukan strategi program Plan 
Kolombia. Misdiagnosa ini untuk menunjukkan situasi dimana 
pembuat keputusan melakukan kesalahan dalam melakukan 
kesalahan tindakan terhadap permasalahan-permasalahan yang 
telah diketahui. Pada kasus misdiagnosa pembuat keputusan telah 
memahami gejala-gejala atas permasalahan yang sedang dihadapi, 
hanya saja dalam upaya penindak lanjutannya pembuat keputusan 
melakukan kesalahan tindakan. Tumpang tindih penentuan 
prioritas target sasaran operasi dari war on drugs menjadi war on 
terror ini juga didasari dengan adanya saling keterkaitannya antara 
kelompok penyelundup narkoba dengan kelompok pemberontak. 
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Kelompok pemberontak yang selalu menggunakan aksi kekerasan 
inilah yang kemudian membuat pemerintah Amerika Serikat 
menggunakan aksi-aksi kekerasan pula. Padahal hal itulah yang 
mampu membuat aksi pemberontakan semakin marak.
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