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BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Dunia dewasa ini tengah dilanda globalisasi, di mana segala sesuatunya

terlihat lebih mudah dan lebih mutakhir dibandingkan masa silam di mana

masyarakat belum mengenal apa itu globalisasi. Era globalisasi itu sendiri selalu

dikaitkan dengan liberalisasi ekonomi. Liberalisasi ekonomi merupakan perdagangan

yang menekankan pada ikatan transnasional dalam kerja sama atau integrasi ekonomi

antar negara yang memudahkan aliran transportasi, komunikasi dan teknologi yang

memindahkan orang, barang ataupun jasa dari satu negara ke negara yang lain 1 .

Meski hal ini bukanlah sebuah fenomena baru namun globalisasi mengacu pada

intensitas fenomena perdagangan internasional, mobilitas manusia dan

interdependensi politik antar negara tersebut2.

Dari asal katanya globalisasi berasal dari kata global yang berarti meliputi

seluruh dunia, sehingga globalisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti

proses masuknya ke ruang lingkup dunia.

1 Warren J. Keegan dan Mark C. Green, 2008, Global Marketing, New Jersey: Pearson Prentice Hall,
hal. 80.
2 Melissa Hope Ditmore, 2006, Encyclopedia of Prostitution and Sex Work: Volume 1, Connecticut:
Greenwood Publishing Group, hal. 186.
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Namun pengertian globalisasi secara rinci yang digunakan untuk menjadi

salah satu pijakan penelitian ini adalah sebagai berikut3:

“Closer integration of the countries and peoples of the world which has been brought
about by the enormous reduction of the costs of transportation and communication,
and the breaking down of artificial barriers to the flows of goods, services, capital,
knowledge, and (to a lesser extent) people across borders.”

“Pendekatan bangsa-bangsa dan masyarakat dunia telah mengakibatkan dampak
yang besar atas pengurangan biaya transportasi dan komunikasi dan menghilangkan
hambatan lintas negara atas perpindahan arus barang, jasa, modal, pengetahuan, dan
orang.”

Globalisasi dalam pengertian tersebut juga dapat dikatakan “a pendulum view

of globalization” 4 , yang diartikan bahwa globalisasi merupakan sebuah langkah

tahapan dunia baru yang terus silih berganti di mana para pihak atau aktor yang

terlibat di dalamnya diuntungkan dalam setiap aspek kehidupan, antara lain: ekonomi,

politik, pendidikan, dan sebagainya.

Keuntungan dalam ekonomi merupakan hal paling signifikan yang terlihat

dampaknya bagi setiap pihak yang terintegrasi dalam globalisasi. Ada tiga

keuntungan dari integrasi ekonomi global5:

3 J. Stiglitz, 2002, Globalization and Its Discontents, New York: Norton, hal. 9.
4 Mike W. Peng, 2009, Global Business, Ohio: South-Western Cengage Learning, hal. 12.
5 Ibid, hal. 200.
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1) Global economic integration disputes are handled constructively

Melalui lembaga internasional khusus seperti World Trade Center

(WTO) setiap permasalahan hubungan perdagangan multilateral yang ada

di antara negara anggota diselesaikan lewat mekanisme yang ada.

2) Global economic integration makes life easier and discrimination

impossible for all participating countries

Sistem yang terdapat dalam WTO merupakan multilateral trading

system dengan prinsip utamanya non-diskriminasi, sehingga dalam sistem

globalisasi ini setiap negara yang tergabung dalam sistem perdagangan

multilateral menikmati kemudahan dalam proses perdagangan multilateral.

3) Global economic integration raises incomes, generate jobs, and stimulate

economic growth

Integrasi perdagangan transnasional menaikkan tingkat penghasilan

dan lapangan pekerjaan yang memberi dampak pada pertumbuhan

ekonomi baik tingkat nasional maupun tingkat internasional.

Segala keuntungan integrasi ekonomi global ini atau globalisasi ditandai

dengan terbukanya pasar perdagangan dan investasi internasional, jaringan sosial,

memperluas sirkulasi barang maupun jasa. Faktor-faktor inilah yang membuat sebuah

negara tidak dapat bertindak hanya berdasarkan kedaulatan nasionalnya semata,

melainkan harus juga mempertimbangkan institusi supranasional dan agen-agen
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sosial, seperti: civil society, pemerintah negara lainnya, lembaga sosial, dan

sebagainya.

Namun di balik sisi positif atau keuntungan yang ada, globalisasi mempunyai

dampak negatif. Hal ini terlukiskan melalui kemudahan proses perdagangan

internasional yang menghilangkan segala hambatan yang ada sehingga arus

perpindahan manusia dari satu negara ke negara yang lain tidak mempunyai kesulitan

yang berarti. Kenyataan ini membuat tingkat pertumbuhan pariwisata sangat

berkembang pesat apalagi di negara-negara berkembang. Bahwa negara berkembang

membutuhkan masuknya devisa menjadikan pariwisata dan investasi langsung

menjadi strategi utama.

Pertumbuhan pariwisata ternyata menimbulkan efek signifikan terhadap sex-

tourism6 di mana para pekerja atau pemberi service tersebut adalah tenaga kerja

perempuan. Dengan demikian secara singkat dapat dikatakan bahwa pariwisata

berdampak negatif terhadap perdagangan manusia khususnya perempuan sebagai

tenaga kerja prostitusi bagi sex-tourism7.

Pengertian Perdagangan Manusia atau yang dikenal dengan istilah asing

sebagai Human Trafficking (Trafficking in Persons) merupakan isu yang telah terjadi

dalam dunia internasional berabad-abad lamanya dan bukanlah sebuah isu yang baru

dikenal. Dalam pengertiannya menurut Protocol to Prevent, Suppress and Punish

6 Stephen Clift dan Simon Carter (eds.), 2000, Tourism and Sex: Culture, Commerce and Coercion,
London: Pinter, hal. 10.
7 T. D. Truong, 1990, Sex, Money and Morality: Prostitution and Tourism in Southeast Asia, London:
Zed Books, hal. 202.



5

Trafficking in Persons (Trafficking in Persons Protocol) yang dikeluarkan oleh United

Nations (PBB), Human Trafficking adalah8:

“The recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means
of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of
deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or
receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control
over another person, for the purpose of exploitation.”

“Exploitation shall include at a minimum, the exploitation of the prostitution of
others or other form of sexual exploitation, forced labor or services, slavery or
practices similar to services, servitude or the removal of organs.”9

“Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan orang,
dengan cara ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan lain,
penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi kerentanan atau
penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari
seorang yang memegang kendali atas orang lainnya, untuk tujuan eksploitasi.”

“Eksploitasi mencakup minimal, eksploitasi pelacuran dari orang lain atau bentuk
lain dari eksploitasi seksual, tenaga kerja atau penyedia jasa paksa, perbudakan atau
praktek sejenis layanan pengambilan organ tubuh.”

Korban dari isu perdagangan manusia ini melibatkan baik laki-laki maupun

perempuan, namun perempuan adalah korban utama sebagai korban isu perdagangan

manusia. Hal ini yang menyebabkan fokus penelitian yang ditulis adalah

Perdagangan Perempuan atau Women Trafficking.

Perdagangan perempuan atau yang lebih dikenal dengan istilah Women

Trafficking merupakan fenomena yang telah dikenal dalam kurun waktu yang amat

8 UNODC, “What is Human trafficking,” Human Trafficking, http://www.unodc.org/unodc/en/human-
trafficking/what-is-human-trafficking.html; diakses 11 Juli 2011.
9 Ira Emke-Poulopoulos, “Trafficking in Women and Children: Greece, a country of destination and
transit,” MMO Working Paper, no. 2 (Agustus 2001), hal. 1,
http://www.mmo.gr/pdf/publications/mmo_working_papers/MMO_WP2rev.pdf; diakses 15 Agustus
2011.
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lama dan bukanlah merupakan hal baru10. Perdagangan perempuan atau selanjutnya

disebut dengan Women Trafficking merupakan sebuah transnational crime di mana

setiap proses kegiatannya merupakan tindak kriminal lintas negara yang terorganisir

dan memberikan dampak yang merugikan bagi keamanan, kesejahteraan, dan hak

asasi manusia dari korbannya11.

Perempuan yang menjadi korban Women Trafficking berusia remaja putri dan

dewasa. Sehingga perdagangan perempuan erat sekali kaitannya dengan perdagangan

anak atau children trafficking. Kaum perempuan merupakan kelompok yang paling

rentan terhadap sistematis perdagangan perempuan. Hal ini disebabkan oleh banyak

faktor yang antara lain kemiskinan, pendidikan yang kurang memadai bagi para

korbannya, perubahan ekonomi, perubahan sistem dunia internasional dan sebagainya.

Perdagangan perempuan erat sekali kaitannya dengan eksploitasi seksual atau

sexual exploitation 12 . Menurut World Congress Against Commercial Sexual

Exploitation of Children, Sexual Exploitation adalah13:

“(i) Prostitution; (ii) Trafficking and sale for sexual purposes; transferring persons
from one party to another in exchange of money or other recompense; (iii) Child
pornography.”

10 IOM, “Prostitution in Asia increasingly involves trafficking,” Trafficking in migrants 15 (June 1997),
hal. 1.
11 INTERPOL, “Trafficking in women for sexual exploitation,” Trafficking in Women,
http://www.interpol.int/Public/THB/Women/Default.asp; diakses 11 Juli 2011.
12 Stop Violence Against Women, “Trafficking in Women,” Trafficking in Women,
http://stopvaw.org/Trafficking_in_Women.html; diakses 11 Juli 2011.
13 UNICEF dan ECPAT, 1996, Background Document for the World Congress Against the
Commercial Sexual Exploitation of Children: NGO Group for the Convention of the Rights of the
Child, hal. 2-3.
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“(i) Prostitusi; (ii) Perdagangan dan penjualan untuk tujuan seksual; pemindahan
orang dari satu pihak ke pihak lainnya dengan tujuan mendapatkan uang atau
imbalan lainnya; (iii) Pornografi anak.”

Perempuan yang diperdagangkan dengan tujuan eksploitasi ini dikenal juga

dengan istilah Sex Trafficking. Karena kejahatan yang terorganisir ini telah melewati

lintas batas negara, maka sex trafficking disebut juga sebagai International Sex

Trafficking. Istilah International Sex Trafficking pada dasarnya sama dengan Women

Trafficking karena yang menjadi korbannya adalah perempuan dengan tujuan

dieksploitasi sebagai pekerja seks yang melanggar hak asasinya manusia berjenis

kelamin perempuan.

Indonesia sebagai negara yang berkembang merupakan negara yang menjadi

sumber pemasok para pekerja seks atau sex trafficking victims ke Malaysia, Saudi

Arabia, Singapura, Jepang, Kuwait, Siria dan Irak14. Setiap tahunnya 100.000 anak

diperdagangkan dan sebesar 40.000–70.000 adalah anak perempuan yang

diperdagangkan untuk menjadi pekerja seks komersial15. Kenyataan ini menunjukkan

bahwa terdapat sekitar 3.000.000 perempuan Indonesia menjadi korban perdagangan

perempuan di seluruh dunia sebagai pekerja seks komersial16.

14 UNHCR, “Trafficking in Persons Report 2010 – Indonesia,” UNHCR Online,
http://www.unhcr.org/refworld/country,,USDOS,,IDN,,4c1883ecc,0.html; diakses 21 Juni 2011.
15 UNICEF, “Lembar Fakta Eksploitasi Seks Komersil dan Perdagangan Anak,” UNICEF Online,
http://www.unicef.org/indonesia/id/Factsheet_CSEC_trafficking_Indonesia_Bahasa_Indonesia.pdf;
diakses 27 Agustus 2011.
16 UNHCR, loc.cit.
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Fenomena ini sungguh menjadi momok yang memprihatinkan bagi nama

negara Indonesia yang dikenal sebagai aktor dalam dunia politik internasional dan

negara yang patut diperhitungkan di kawasan Asia Tenggara. Kurangnya penegakan

hukum dan aparat yang menjalankan fungsinya dengan benar serta program-program

pemerintah yang belum dapat direalisasikan membuat fenomena women trafficking

bergulir seperti bola es. Korupsi juga menjadi salah satu alasan terjadinya trafficking,

di mana para aparat penegak hukum terlibat di dalam international labor recruiting

dengan cara mempermudah arus perekrutan, pengiriman, dan transaksi perdagangan

perempuan tersebut17.

Kenyataan bahwa pemerintah Indonesia belum mampu menangani

sepenuhnya dalam menuntaskan women trafficking dimulai dari usaha pencegahan,

penanggulangan, perlindungan dan pemulihan trauma para korbannya, membuat

pemerintah bergantung penuh terhadap organisasi internasional (IO) ataupun lembaga

swadaya masyarakat (LSM) baik lokal dan internasional yang bekerja secara khusus

melayani korban women trafficking dan melakukan upaya pencegahan18.

Berada dalam sistem dunia global yang berkaitan erat dengan Hubungan

Internasional, memberikan kesadaran bagi diri bahwa aktor yang patut

diperhitungkan bukan hanya negara saja, dalam hal ini pemerintah Indonesia,

melainkan terdapat banyak aktor-aktor lain, salah satunya adalah Non-Governmental

Organization (NGO). NGO merupakan salah satu bentuk dari aktor yang ikut

17 Ibid.
18 Ibid.
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berperan dalam hubungan internasional, selain negara. Dewasa ini NGO mempunyai

peran yang krusial karena keberadaanya memberikan pengaruh substantial terhadap

negara dalam membuat banyak kebijakan19.

NGO diakui secara sah hadir untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi

masyarakat di Indonesia. Hal ini sesuai dengan pernyataan Instruksi Menteri Dalam

Negeri No. 8 Tahun 1990 perihal Lembaga Swadaya Masyarakat atau Non-

Governmental Organization. NGO mempunyai fungsi dan peran yang mendukung

pembangunan negara untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat,

dalam hal ini juga guna mengurangi dan mengatasi fenomena women trafficking

sehingga tercipta masyarakat dan negara yang makmur serta sejahtera.

NGO atau LSM terbagi atas dua ruang lingkup operasionalnya yaitu tingkat

nasional atau NGO lokal dan internasional. NGO internasional mempunyai jangkauan

lebih dari satu negara dengan headquarters yang  umumnya terdapat di wilayah-

wilayah yang menerima bantuan NGO tersebut. Di Indonesia, NGO banyak berperan

serta di dalam aspek kehidupan masyarakat untuk menangani fenomena-fenomena

yang terjadi. Dalam kasus women trafficking, NGO banyak melakukan usaha baik

penyuluhan demi pencegahan hingga usaha untuk mengatasi permasalahan ini yang

selama ini dinilai bahwa pemerintah belum dapat menanganinya secara efektif.

19 Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi, 2009, International Relations Theory, United States of America:
Pearson - Allyn & Bacon, hal. 131.
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Atas dasar inilah, maka penelitian ini dibuat dengan judul:

“PERAN NGO INTERNASIONAL DAN NGO LOKAL DALAM

MENGATASI MASALAH WOMEN TRAFFICKING DI INDONESIA STUDI

KASUS (ICMC DAN HOTLINE SURABAYA)”

I.2 Rumusan Masalah

Terjadinya masalah women trafficking merupakan permasalahan transnational

crime 20 yang melibatkan banyak aktor dan aspek kehidupan. Indonesia yang

dikategorikan sebagai negara pemasok pekerja seks komersial atau tenaga kerja bagi

sex trafficking merupakan suatu kenyataan pahit yang perlu ditindaklanjuti. Namun

dengan melihat angka korban women trafficking yang terus menerus terjadi, dapat

disimpulkan bahwa pemerintah Indonesia belum mampu menangani permasalahan

women trafficking secara efektif.

Di pihak lain NGO yang bekerja jauh lebih banyak dan berhadapan langsung

dengan masalah women trafficking. Usahanya dalam menghadapi masalah tersebut

berkaitan dengan banyak upaya pencegahan dan rehabilitasi. Namun, perlu diingat

bahwa dalam Hubungan Internasional, NGO itu sendiri berhubungan dengan banyak

aktor lainnya seperti Multinational Corporation (MNC), organisasi masyarakat

kedaerahan, civil society, organisasi internasional, negara dan institusi hukum, dan

sebagainya.

20 INTERPOL, op.cit.
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Sehingga atas dasar kompleksitas penanganan masalah women trafficking

yang memerlukan peran serta penuh NGO, maka penelitian ini akan mengkaji lebih

dalam perumusan masalah, sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya praktik women

trafficking yang menjadi bagian transnational crime di Indonesia?

2. Upaya apa saja yang dilakukan oleh NGO lokal maupun NGO

internasional dalam menangani masalah tersebut?

3. Bagaimana relasi dan kerjasama di antara NGO lokal dan NGO

internasional tersebut terjalin?

I.3 Tujuan Penelitian

Melalui perumusan masalah yang hendak dikaji dalam penelitian ini seperti

yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian

ini adalah:

1. Mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya

praktik women trafficking yang menjadi bagian transnational crime di

Indonesia.

2. Mengidentifikasi dan memaparkan upaya-upaya yang telah dilakukan baik

oleh NGO lokal maupun NGO internasional dalam menangani masalah

women trafficking di Indonesia.
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3. Menjelaskan relasi dan kerjasama antara NGO lokal dan NGO

internasional dalam upaya mengatasi masalah women trafficking di

Indonesia.

Melalui proses penelitian ini diharapkan keseluruhan skripsi ini dapat

menjawab dan memberikan pemaparan secara jelas atas rumusan masalah yang telah

dibuat. Hal ini demi mengetahui faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi

terjadinya praktik women trafficking di Indonesia juga peranan NGO lokal dan

internasional dalam mengatasi masalah tersebut serta relasi dan kerjasama di antara

keduanya.

I.4 Kegunaan Penelitian

Seluruh rangkaian penelitian mengenai peranan NGO dalam mengatasi

masalah women trafficking di Indonesia dimaksudkan untuk memberikan informasi

dan menjadi salah satu sumber acuan yang dapat diterima secara akal sehat bahwa

dalam penanganan masalah yang krusial layaknya women trafficking, terdapat aktor

yang perlu diperhitungkan eksistensinya dalam upaya penanganan masalah tersebut.

Informasi ini diharapkan memberikan manfaat baik bagi penulis maupun

pembaca dan dapat menjadi acuan bagi penelitian mendalam lainnya mengenai

masalah women trafficking. Adapun harapan itu, antara lain:
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 Pembaca dapat melihat secara jelas dan merinci mengenai masalah women

trafficking sehingga timbul suatu kesadaran akan pentingnya masalah

tersebut.

 Adanya kewaspadaan bahwa masalah women trafficking terjadi bukan

jauh dari lingkungan kita berada melainkan dekat dengan sekitar kita.

 Timbulnya suatu keinginan dan hati untuk mencegah dan mengatasi

permasalahan tersebut dimulai dari diri sendiri, hal ini dikarenakan

ketidak efektifan dalam menggantungkan diri pada suatu pihak, dalam hal

ini pemerintah belaka tanpa kita melakukan apapun.

I.5 Sistematika Penulisan

Apabila seluruh proses penelitian ini telah selesai diteliti dan diperlengkapi

dengan data-data ataupun mekanisme yang ada, maka laporan penelitian akan ditulis

secara utuh menjadi sebuah karya ilmiah atau skripsi dengan sistematika, sebagai

berikut:

 Bab I   Pendahuluan

Bagian ini berisi tentang uraian latar belakang permasalahan

penelitian yang berisikan data-data dan konsep-konsep dasar atau general

yang menjadi pijakan penelitian ini serta diikuti dengan perumusan

masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan pemaparan

sistematika penulisan laporan penelitian ini.
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 Bab II  Kerangka Berpikir

Bagian ini berisi uraian definisi konseptual dan teori-teori yang

relevan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian, di samping juga

ada tinjauan pustaka yang menjadisumber pemikiran utama dan

pendukung bagi penelitian ini.

 Bab III  Metode Penelitian

Berisi uraian tentang pendekatan metodik, teknik pencarian data, teknik

analisis data, dan hal-hal lain yang terkait dengan penelitian yang dilakukan

demi menghasilkan data yang otentik dan dapat digunakan sebagai acuan

penulisan laporan karya ilmiah ini.

 Bab IV  Hasil dan Pembahasan

Berisi paparan hasil penelitian dan pembahasan atas hasil tersebut

tersebut dengan merelevansikan data-data yang telah dikumpulkan dengan

konsep dan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang ada.

 Bab V  Kesimpulan

Berisi tentang kesimpulan dan saran atas laporan penelitian yang

telah dibuat dan memberikan garis besar atas tulisan yang telah dibuat.

 Daftar Pustaka

Berisi daftar-daftar sumber baik literatur maupun sumber data

lainnya yang diperoleh selama penelitian berlangsung. Daftar pustaka ini
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mempunyai kegunaan sebagai acuan otentik atas data yang diolah dan

sumber-sumber acuan penulisan.

 Lampiran-lampiran

Apabila terdapat data-data yang dapat dilampirkan seperti hasil

wawancara, tabel dan lainnya maka penempatan data-data tersebut

dimasukkan ke dalam bagian ini.




