
BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Dinamika Hubungan Internasional menunjukan berbagai kecenderungan

baru yang secara subtansial sangat berbeda dengan  masa-masa sebelumnya. Ada

banyak  contoh  yang  dapat  kita  sebut  untuk  memperkuat  pertanyaan  diatas,

seperti  berakhirnya  perang  dingin,  mengemukakan  isu-isu  baru  yang  secara

signifikan  telah  mengubah  wajah  dunia  seperti  konflik  etnis,  munculnya

terorisme  internasional,  mengemukanya  globalisasi  dengan  segala  aspeknya,

regionalisasi di bebagai penjuru dunia dan kecenderungan internasionalisasi isu-

isu lokal.1

Organisasi internasional adalah kolektivitas dari entitas-entutas yang

independen, kerjasama yang terorganisasi (organized coopration) dalam bentuk

yang lebih konkret. Organisasi internasional merupakan produk dari perjanjian-

perjanjian multilateral. Secara sederhana adapula yang mendefinisikan organisasi

internasional  sebagai  sebuah  struktur  formal  dan  berkesinambungan  yang  di

bentuk  oleh  kesepakatan  diantara  anggotanya  (keanggotaan  negara  dan  non

negara), dari paling tidak dua negara merdeka atau lebih, yang memiliki tujuan

untuk mengejar kepentingan bersama anggota. 2

Organisasi  Internasional  secara  sederhana  dapat  di  definisikan

sebagai  pengaturan  bentuk  kerjasama  internasional  yang  melembaga  antara

negara-negara  umumnya  berlandaskan  suatu  persetujuan  dasa,  untuk

melaksanakan  fungsi-fungsi  yang  memberi  manfaat  timbal  balik  yang  di

1 Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani, Pengantar Ilmu Hubungan Internasional   
(Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2005) 10.
2 Ade Maman Suherman “Organisasi Internasional dan Integrasi Ekonomi Regional dalam Perspektif Hukum 
dan Globalisasi”,Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2003. 1.
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ejawantahkan  melalui  pertemuan-pertemuan  staf  secara  berkala.  Menurut

pengertian  sedehana tersebut  diatas,organisasi  internasional  mencakup adanya

tiga unsur, yaitu : 
1. Keterlibatan negara dalam suatu pola kerjasama ;
2. Adanya pertemuan-pertemuan secara berkala;
3. Adanya staf yang berekerja sebagai “ pegawai sipil internasional”
4. Kerjasama yang ruang lingkupnya melintasi batas negara ;
5. Mencapai tujuan-tujuan yang di sepakati bersama;
6. Struktur organisasi yang jelas dan lengkap;
7. Melaksanakan fungsi secara berkesinambungan.

Sementara  itu  organisasi  internasional  memiliki  ciri-ciri  sebagai

berikut :
1. Organisasi yang tepat untuk melaksanakan fungsi yang berkelanjutan;
2. Keanggotaan  yang  bersifat  sukarela  dari  peserta  yang  memenuhi

syarat;
3. Instrumen  dasar  yang  menyatakan  tujuan,  struktur  dan  metode

operasional;
4. Badan pertemuan perwakilan konsulatif yang luas;
5. Sekteriat tetap untuk melanjutkan fungsi administrasi, penelitian dan

informasi secara berkelanjutan. 3

Perubahan pada aktor diindikasikan dengan perubahan (bertambah atau

berkurangnya)  jumlah  dan  sifat  aktor  hubungan  internasional.  Di  samping

terjadinya penambahan aktor (negara) terjadi pula penambahan secara signifikan

pada  jumlah  aktor  non-negara  (non  state  actors)  seperti  Multi  national

Corporations (MNCs),  International  Governmental  Organizations  (IGOs),

International non Governmental Organizations (INGOs) dan bahkan kelompok-

kelompok individu lintas batas negara seperti kelompok teroris internasional dan

Transnational Organized Crime (TOC).4

3 T. May Rudy, Administrasi dan Organisasi Internasional (Bandung : RefikaAditama, 2005), 2.
4 Yanyan Mochamad Yani, Dinamika Hubungan Internasional Dan Indonesia  (Bandung : Pt Remaja 
Rosdakarya, 2010) 13.
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Selain itu, aktor non negara lainnya yang juga perlu diperhatikan dengan

seksama  dalam  hubungan  internasional  kontemporer  adalah  keberadaan

Transnational Organized Crime (TOC). Aktor ini secara luas dapat didefinisikan

sebagai  “Organized  crime  consists  of  organizations  that  have  durability,

hierarchy and involvement in a multiplicity of criminal activities”. Selain itu,

salah  satu  karakteristik  utama  lainnya  dari  organisasi  ini  adalah  wilayah

operasinya yang bersifat trasnasional.5 
Berbicara  tentang  hubungan  internasional,  kejahatan  transnasional

merupakan  salah  satu  kajian  dari  ilmu  hubungan  internasional  salah  satunya

adalah  Perdagangan  manusia (Human  Trafficking)  merupakan  salah  satu

kegiatan  transnasional  karena  kegiatan  tersebut  telah  melewati  lintas  batas

negara. Perdagangan manusia menjadi isu sentral dalam era globalisasi saat ini

karena eksistensi dari kejahatan ini sudah menjadi epidemic di berbagai negara.

Kasus ini tidak lagi semata-mata hanya merupakan persoalan tindakan kejahatan,

melainkan pula terkait erat dengan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). 
Pemahaman  ini  berkaitan  dengan  hak-hak  paling  fundamental  dari

manusia  untuk  mendapat  kehidupan  yang  lebih  baik  sejahtera  hingga  hak

individu  sebagai  manusia  yang  bermartabat.  Oleh  karena  itu,  dalam  kasus

perdaganagan  manusia,  nilai-nilai  ini  telah  dilanggar  dengan  memperlakukan

manusia  layaknya  sebuah  properti  dan  produk  komersial  yang  dapat  di

eskploitasi.6 Data  Persebaran  kejahatan  perdagangan  manusia  di  dunia

berdasarkan bentuk eksploitasinya dari tahun 2007 hingga tahun 2010, yang di

rilis dari United Nation On Drugs And Crime (UNODC) mengungkapkan bahwa

5 R.T Naylor, Wages of Crime: Black Markets, Illegal Finance and the Underworld Economy (London : Ithaca, 
2010) 17.
6 Budi winarno, Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer (Yogyakarta : CAPS, 2014) 327.
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jumlah korban perdagangan manusia yang di distribusikan sebagai buruh cukup

besar,  terutama  di  Afrika  dan  Timur  Tengah.  Sementara  data  mengenai

perdagangan manusia di Amerika Selatan juga cukup mengejutkan karena 44

persen  dari  total  kasus,  korban  didistribusikan  untuk  di  pekerjakan  menjadi

buruh di industri-industri, seperti pertanian dan perkebunan. 
Pendistribusian korban perdagangan manusia untuk dijadikan buruh juga

tercatat dalam jumlah yang cukup signifikan di Asia Selatan, Asia Timur dan

Asia Pasifik yang mencapai 47 persen dari jumlah keseluruhan kasus yang ada.

Kemudian disusul Afrika Selatan dan Timur Tengah tercatat sebanyak 49 persen

korban yang sebagian besar adalah anak-anak yang di rekrut sebagai buruh di

industri-industri perkebunan.7

Indonesia  merupakan  negara  kepulauan  terbesar  di  dunia.  Indonesia

memiliki posisi geografis yang sangat unik dan strategis. Hal ini dapat dilihat

dari  letak  geografis  Indonesia  yang  berada  di  antara  dua  samudera  yaitu

Samudera  Hindia  dan Samudera  Pasifik.  Letak  geografis  Indonesia  sekaligus

berada  di  antara  dua  benua yaitu  benua Asia  dan benua Australia. Indonesia

memiliki perairan yang menjadi salah satu urat nadi perdagangan internasional.

Posisi  ini  menempatkan  Indonesia  berbatasan  laut  dan  darat  secara  langsung

dengan sepuluh negara tetangga di Asia Tenggara. Di darat, Indonesia berbatasan

dengan  Malaysia,  Papua  New  Guinea  (PNG)  dan  dengan  Timor-Leste,

sedangkan  di  laut,  Indonesia  berbatasan  dengan  India,  Thailand,  Malaysia,

Singapura, Vietnam, Filipina, PNG, Australia dan Timor-Leste.8

7 Ibid., 332.
8 Ensiklopedia Indonesia, “Letak Geografis Indonesia”, Encyclopedia indonesia (11 November 2011) internet, 11
November 2015, http://encyclopediaindonesia.com

http://encyclopediaindonesia.com/
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International Organization for Migration atau Organisasi  Internasional

untuk  Migrasi  (IOM)  adalah  sebuah  Organisasi  antar pemerintah.  Didirikan

dengan  nama  Intergovernmental  Committee  for  European  Migration (ICEM)

pada  1951,  pada  mulanya,  IOM  ditujukan  untuk  membantu  menempatkan

kembali  para pengungsi akibat Perang Dunia II.  IOM adalah organisasi  antar

pemerintah utama di bidang migrasi. IOM berdedikasi untuk memajukan migrasi

yang manusiawi dan teratur untuk kepentingan bersama, dilaksanakan dengan

meningkatkan  pemahaman  mengenai  masalah-masalah  migrasi,  membantu

pemerintah dalam menjawab tantangan migrasi, mendorong pembangunan sosial

dan ekonomi melalui migrasi, dan menjunjung tinggi martabat dan kesejahteraan

migran, termasuk keluarga dan komunitasnya.9

IOM sebagai organisasi internasional yang berfokus di bidang migrasi,

yang berdedikasi untuk memajukan migrasi yang manusiawi dan teratur untuk

kepentingan  bersama,  memiliki  peranan  yang  penting  dalam  menangani

masalah-masalah  migrasi.  Tetapi  IOM  juga  menangani  kasus  Human

Trafficking.10 Iom memiliki peran yang penting dalam penanganan permasalahan

Human Trafficking. Sebagai tujuan IOM masuk ke Indonesia adalah bagian dari

mandat utamanya, IOM membantu pemerintah berbagai negara di dunia dalam

mengembangkan  dan  menerapkan  kebijakan,  perundang-undangan  dan

mekanisme administrative baik melalui pemberian bantuan teknis dan pelatihan

bagi  pejabat  pemerintah,  dan  dengan  membantu  para  migran  yang

membutuhkan.11

9 Wikipedia, “Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM),” wikipedia (15 April 2015) internet, 11 November
2015,  https://id.wikipedia.org/
10 International Organization for Migration (IOM) Indonesia,  Misi IOM di Indonesia (Jakarta :  International
Organization for Migration (IOM) Indonesia, 2010), 2.
11 IOM, “IOM Mission,” IOM Int (11 November 2002) internet, 22 November 201, http://www.iom.int/

http://www.iom.int/cms/en/sites/iom/home/about-iom-1/mission.html
https://id.wikipedia.org/
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Pada tahun 1979 IOM didirikan di Indonesia, dengan diprosesnya orang-

orang perahu yang berasal dari Vietnam di Tanjung Pinang, Riau. Sejak saat itu,

aktifitas IOM di Indonesia telah berkembang secara signifikan baik dalam hal

jangkauan  geografis  maupun  sasaran  populasinya.  Saat  ini  IOM  Indonesia

merupakan salah satu misi IOM yang terbesar di seluruh dunia, dengan 20 kantor

wilayah  yang  terletak  di  seluruh  Indonesia,  termasuk  ibukota  Jakarta,  serta

Banda Aceh di  daerah  paling  barat  dari  propinsi  Aceh dan Jayapura  sebagai

wilayah paling timur dari propinsi Papua. IOM Indonesia telah memiliki lebih

dari 300 staf yang mengerjakan berbagai macam aktifitas, dalam kemitraannya

dengan Pemerintah Indonesia. Nilai total dari proyek aktif dan portfolio program

IOM Indonesia pada tahun 2013 mencapai lebih dari 70 juta USD.12

Indonesia merupakan negara sumber utama perdagangan seks dan kerja

paksa bagi perempuan, anak-anak, dan laki-laki, dan dalam tingkatan yang jauh

lebih  rendah  menjadi  negara  tujuan  dan  transit  perdagangan  seks  dan  kerja

paksa. Masing-masing propinsi dari 33 propinsi di Indonesia merupakan daerah

sumber dan tujuan perdagangan manusia,  dengan daerah sumber yang paling

signifikan  adalah  Jawa,  Kalimantan  Barat,  Lampung,  Sumatera  Utara,  dan

Sumatera Selatan. 
Sejumlah  besar  pekerja  migran  Indonesia  menghadapi  kondisi  kerja

paksa dan terjerat utang  di di negara-negara Asia yang lebih maju dan Timur

Tengah. Khususnya Malaysia, Arab Saudi, Singapura, Kuwait, Suriah, dan Irak.

Jumlah Warga Negara Indonesia yang bekerja di luar negeri masih sangat tinggi,

6,5 juta sampai 9 juta pekerja migran Indonesia di seluruh dunia, termasuk 2,6

12 International Organization for Migration, “IOM Indonesia”, IOM Indonesia (11 November 2015) internet, 22
November 2015, http://www.iom.int/ 

http://www.iom.int/cms/en/sites/iom/home/about-iom-1/mission.html
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juta orang di Malaysia dan 1,8 juta orang di Timur Tengah dan 69 persen dari

seluruh Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri adalah perempuan.13

IOM dan LSM anti-perdagangan manusia terkemuka di Indonesia bahwa

43 sampai 50 persen atau sekitar 3 sampai 4,5 juta  Tenaga Kerja Indonesia di

luar  negeri  menjadi  korban  dari  kondisi  yang  mengindikasikan  adanya

perdagangan  manusia.  Dari  3.840  korban  perdagangan  manusia  yang

diidentifikasi IOM dan pemerintah Indonesia saat kembali dari bekerja di luar

negeri,  90 persen  adalah  perempuan dan 56 persen  telah  dieksploitasi  dalam

pekerjaan  rumah  tangga.  Menurut  IOM,  total  82  persen  korban  yang

diidentifikasi pada tahun 2010 telah menjadi korban perdagangan manusia ke

luar  negeri;  18  persen  diantaranya  menjadi  korban  perdagangan  manusia  di

Indonesia.14 Melihat latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti tertarik untuk

meneliti tentang peran IOM dalam mengatasi human trafficking kedalam skripsi

yang berjudul : Peran International Organization for Migration (IOM) Dalam

Mengatasi Human Trafficking di Indonesia.

1.2. Fokus Masalah

1.2.1.  Batasan Bidang

Berdasarkan  latar  belakang di  atas,  penulis  lebih  memfokuskan

masalah  penelitian  tentang   peran  International  Organization  for

Migration  (IOM)  dalam mengatasi  perdagangan  manusia  di  Indonesia

sebagai bentuk penanggulangan dalam kejahatan transnasional.

1.2.2.  Batasan Waktu

13 Ibid.
14 Embassy Of The United States, “Perdagangan Manusia”, US (17 April 2011) internet, 11 November 2015,
http://indonesian.jakarta.usembassy.gov/

http://indonesian.jakarta.usembassy.gov/laporan-politik/perdangangan-manusia.html
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Pada Penelitian  ini  penulis  akan membatasi  waktu  pada   tahun

2009-2013. Karena pada tahun 2009 kegiatan IOM di Indonesia terfokus

secara  strategis  dan  pada  tahun 2009 hingga  2013,  IOM  Indonesia

membantu lebih dari  6,432 korban perdagangan orang bersama dengan

mitra-mitranya.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan  uraian  yang  telah  dipaparkan  sebelumnya,  maka  penulis

merumuskan  masalah  penelitian  sebagai  berikut:  “Bagaimana  Peran

International  Organizatin  for  Migration  (IOM)  dalam  Mengatasi  Human

Trafficking di Indonesia (2009-2013) ?”

1.4. Tinjauan Pustaka

1.4.1.  Aspek Hukum Perdagangan Manusia Di Indonesia.15

Perdagangan orang merupakan betuk perbudakan secara modern,

terjadi  baik  dalam  tingat  nasinal  dan  internasional.  Dengan

berkembangnya teknologi informasi, komunikasi dan transformasi, maka

modus  kejahan  perdagangan  manusia  semakin  canggih.  Perdagangan

orang bukan kejahan biasa (extra ordinary), terorganisir (organized), dan

lintas  negara  sehingga  dapat  di  kategorikan  sebagai  transnasional

organized  crime.  Demikian  canggihnya  cara  kerja  perdagangan  orang

yang harus di ikuti dengan perangkat hukum yang dapat menjerat pelaku.

Di perlukan instrumen hukum secara khusu untuk melindungi korban. 

15 Farhana,  Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia  (Sinar Grafika : Jakarta, 2012). 32.
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Perdagangan orang merupakan masalah  yang menjadi  perhatian

luas di Asia bahkan seluruh dunia. Perdagangan orang terjadi tidak hanya

menyangkut  di  dalam  negara  Indonesia  saja  yaitu  perdagangan  orang

antar  pulau,  tetapi  juga  perdagangan  orang  di  luar  negara  Indonesia

dimana terjadi perdagangan orang ke negara-negara lain. Maraknya issue

perdagangan  orang  ini  diawali  dengan  semakin  meningkatnya  pencari

kerja  baik  laki-laki  maupun  perempuan  bahkan  anak-anak  untuk

berimigrasi keluar daerah sampai keluar negeri guna mencari pekerjaan.

Kurangnya  pendidikan  dan  dan  keterbatasn  informasi  yang  dimiliki

menyebabkan merekarentan terjebak dalam perdagangan orang. Berbagai

penyebab yang mendorong terjadi hal tersebut di atas, diantaranya yang

dominan  adalah  faktor  kemiskinan,  ketidaktersediaan  lapangan  kerja,

perubahan orientasi  pembangunan dan pertanian  ke  industri  serta  krisi

ekonomi yang tidak berkesudahan.

Kondisi  ini  tidak hanya dialami oleh Indonesia.  Laporan Survei

Dunia  IV tentang Perempuan dan Pembangunan  (1999) menyebutkan

bahwa banyak negara  berkembang di  Asia  seperti  Vietnam,  Srilangka,

Thailnd, dan Filipina mengalami hal yang sama, sebagai akibat ketidak

pastian dan ketidak mampuan menghadapi persainagn bebasdari konsep

leberalisme ekonomi di era globalisasi yang mempunyai dampak cukup

kompleks terutama terhadap peningkatan eran dan kedudukan perempuan

dalam  bidang  ekonomi  baik  tingkat  nasional  mau  pun  internasional.

Perdagangan orang terkait  erat  dengan kriminaliatas transnasional yang
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merendahkan martabat bangsa dan negara memperlakukan korban semata

sebagai komoditas yang dibeli, dijual, dikirim, dan dijual kembali.

Persamaan dalam  penelitian ini  adalah membahas perdagangan

orang  (human  trafficking),  yang  telah  dibahas  secara  lengkap  dalam

keadaan perdagangan orang di Indonesia. Perbedaannya yaitu dalam buku

di  atas perdagangan orang (human trafficking)  tidak dikaitakan dengan

organisasi Internasional seperti penelitian yang akan di lakukan dengan

melibatkan  organisasi  internasional  dan  untuk  melanjutakan  penelitian

yang sudah ada.

1.4.2.  Peran  Internasional  Organization  for  Migration dalam  Mengatasi

Imigran Ilegal Asal Timur Tengah Di Indonesia.16

IOM  sebagai  organisasi  internasional  yang  berfokus  di  bidang

migrasi, yang berdedikasi untuk memajukan migrasi yang manusiawi dan

teratur untuk kepentingan bersama, memiliki peranan yang penting dalam

menangani masalah-masalah migrasi. Khususnya yang berkaitan dengan

penanganan imigran illegal asal timur-tengah di Indonesia, IOM memiliki

peran yang penting dalam penanganan permasalahan tersebut.  

Sebagai Organisasi Internasional di bidang migrasi, upaya-upaya

yang  dilakukan  oleh  IOM  adalah  membantu  pemerintah  Republik

Indonesia dalam mengatur pergerakan imigran ilegal melalui penyediaan

layanan bantuan bagi orang yang ditangkap dalam hal ini adalah imigran

illegal  asal  Timur-Tengah  dalam  perjalanan  mereka  oleh  pihak  yang

16 Richard Erick Andea, ” Peran Internasional Organization For Migration Dalam Mengatasi Imigran Ilegal
Asal Timur Tengah Di Indonesia,” Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2013.
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berwajib di Indonesia. Layanan-layanan tersebut meliputi bimbingan atau

konseling,  perawatan  medis,  makanan,  penampungan,  pelatihan

keterampilan  dasar  dan  bantuan  dalam mengajukan permohonan suaka

atau pemulangan sukarela.

Dalam penanganan yang dilakukan oleh IOM dalam menangani

Imigran  illegal  asal  Timur-Tengah  di  Indonesia,   sudah  pasti  dalam

melakukan  penanganan  terhadap  permasalahan  tersebut  IOM  sebagai

organisasi antar pemerintah utama di bidang migrasi memiliki kendala-

kendala  yang  cukup  signifikan  dalam  penanganan  tersebut.  sejumlah

kendala yang diahadapi  oleh  IOM dalam penanganan masalah imigran

ilegal  asal  Timur-Tengah  di  Indonesia  yaitu  seperti  koordinasi  antar

lembaga  negara  dengan  IOM  yang  belum  optimal  dan  masih  bersifat

parsial atau hanya sebagian saja, kendala-kandala lain yang juga dihadapi

oleh IOM adalah keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, fasilitas

struktur dan infrastruktur  pada lembaga-lembaga terkait seperti rudenim.

Keterbatasan tersebut telah menjadi kendala tersendiri bagi IOM dalam

melakukan  penanganan  terhadap  imigran  illegal  asal  Timur-Tengah  di

Indonesia.
Metode yang digunakan dalam jurnal ini adalah Hukum Normatif

yaitu  metode penelitian  hukum yang dilakukan dengan meneliti  bahan

pustaka  atau  data  sekunder.  Metode  penelitian  hukum  ini  dilakukan

dengan  menggunakan  data  sekunder  yang  berupa  bahan-bahan  hukum

yang terdiri  dari  perjanjian-perjanjian  internasional,  juga  menggunakan

bahan-bahan  hukum  yang  diperoleh  dari  pendapat-pendapat  para  ahli
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hukum dan pihak yang berwenang baik  secara  lisan atau  tertulis  serta

buku-buku hukum lainnya yang relevan dengan jurnal ini.

Persamaan jurnal yang di tulis oleh  Richard Erick Andea dengan

rencana penelitian yang akan di tulis adalah membahas tentang peran dari

International  Organization  for  Migration (IOM),  sedangkan

perbedaannya  yaitu metode yang digunakan dan kasus yang ditanganinya

untuk jurnal yang di tulis oleh Richard Erick Andea adalah Imigrasi ilegal

asal  Timur  Tengah  yang  berada  di  Indonesia,  dengan  kasus  rencana

penelitian yang akan di tulis adalah Human Trafficking di Indonesia.

1.5.Tujuan Penelitian

1.5.1.  Tujuan Umum

Tujuan  umum  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menggambarkan

peran  IOM  dalam  mengatasi  kasus  perdagangan  manusia  (Human

Trafficking) yang mencakup ruang lintas negara.

1.5.2.  Tujuan Khusus

Tujuan  khusus  pada  penelitian  ini  adalah  menganalisa  dan

mendeskripsikan  peran   IOM  dalam  mengatasi  perdagangan  manusia

(human trafficking) di Indonesia.

1.6.Manfaat Penelitian

1.6.1.  Manfaat Teoritis
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Manfaat  teoritis  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  memberikan

sumbangan,  pemikiran  dan  memberikan  konsep-konsep,  teori-teori

terhadap penstudi  Hubungan Internasional,  serta  sebagai  referensi  atau

sumber  dan  bahan  kajian  tambahan  bagi  pihak  lain  yang  ingin

memperluas kajian ilmu Hubungan Internasional.  

1.6.2.  Manfaat Praktis

Manfaat Praktis dari penelitian ini adalah untuk memberikan dan

menambah  pengetahuan  serta  wawasan  bagi  para  peneliti  Hubungan

Internasional  dan  dapat  digunakan  oleh  mahasiswa,  dosen,  dan

masyarakat pada umumnya.

1.7.Kerangka Teoritis

1.7.1.  Pendekatan Pluralisme

Pemikiran   plularis  merupakan  salah  satu  perspektif  yang

berkembang pesat. Kaum  plularis memandang hubungan  internasional

tidak  hanya  terbatas  pada  hubungan  antar  negara  saja  tetapi  juga

merupakan hubungan antar individu dan kelompok kepentingan dimana

negara  tidak  selalu  sebagai  aktor  utama dan  aktor  tunggal.17 Isu  yang

dibahas  dalam  plularis  yaitu  isu-isu  seperti  budaya,  ekonomi  dan

perdamaian  serta  aktor  non-negara  pun  memiliki  hal  penting  dalam

hubungan internasional yang tidak dapat diabaikan yang penulis anggap

relevan untuk mengkaji masalah yang anda teliti.

17 Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamd Yani, Pengantar Ilmu Hubungan Internasional 
(Bandung : Pt. Remaja Rosdkarya, 2005) 26.
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Ernst Haas, James N. Rosenau merupakan beberapa tokoh dalam

perspektif  pluralis.  Menurut  sudut  pandang  kaum  pluralis,  hubungan

internasional tidak hanya terbatas pada hubungan antara negara saja tetapi

juga  merupakan  hubungan  antara  individu  dan  kelompok  kepentingan

dimana  negara  tidak  selalu  berperan  menjadi  aktor  utama  dan  aktor

tunggal. Berikut adalah beberapa asumsi pluralisme:

1. Aktor  non-negara  memiliki  peran  yang  sangat  penting

dalam politik internasional;

2. Negara bukanlah aktor tunggal, sebab aktor selain negara

juga memegang peranan yang sangat penting;

3. Negara bukan aktor rasional; dan

4. Berbagai masalah tidak terpaku pada power semata.

Kaum  pluralis  berpendapat  bahwa  kesempatan  untuk

mengkontruksi atau  membangun  hubungan  baik  antara  unit-unit

yang  interdependen  yakni  meliputi  pembuatan  seperangkat  aturan,

prosedur, dan institusi yang terasosiasi atau organisasi internasional untuk

mengatur interaksi dalam area-area isu adalah hal yang sangat bagus.18

1.7.2.  Konsep Organisasi Internasional

Definisi Organisasi Internasional menurut Teuku May Rudy dalam

bukunya  :  “Administrasi dan Organisasi Internasional”  menegaskan

bahwa : “ Organisasi Internasional adalah pola kajian kerja sama yang

18 Ibid., 7.
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melintasi batas-batas  Negara dengan didasari struktur organisasi  yang

jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung

serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga

guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujauan  yang  diperlukan serta

disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun

antar sesame kelompok non pemerintah pada Negara yang berbeda”.19 

Menurut Teuku May Rudy dalam bukunya :  “Administrasi dan

Organisasi Internasional”  menegaskan bahwa peran Organisasi

Internasional adalah sebagai berikut :

1. Wadah atau  forum  untuk menggalang kerjasama serta

untukmengurangi intensitas konflik antar sesame anggota.

2. Sebagai sarana perundingan untuk menghasilkan keputusan

bersama yang saling menguntungkan.

3. Lembaga  yang  mandiri untuk melaksanakan kegiatan  yang

diperlukan (antara lain kegiatan social  kemanusiaan, bantuan

untuk pelestarian lingkungan hidup,  pemugaran monument

bersejarah, peace keeping, operation dll ).20

Sedangkan fungsi Organisasi Internasional menurut T. May Rudy

adalah : Tempat berhimpun bagi Negara – Negara anggota bila Organisasi

Internasional  itu  IGO  (  antar  Negara/Pemerintah)  dan  bagi  kelompok

masyarakat  atau  lembaga  swadaya  masyarakat  apabila  Organisasi

19 T. May Rudy, Administrasi dan Organisasi Internasional (Bandung : RefikaAditama, 2005), 3.
20 Ibid., 27.
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Internasional masuk kategori INGO (Non Pemerintah) Untuk menyusun

atau merumuskan agenda bersama (yang menyangkut kepentingan semua

anggota)  dan  memprakarsai  berlangsungnya  perundingan  untuk

menghasilkan perjanjiaan – perjanjian Internasional. Untuk menyusun dan

menghasilkan  kesepakatan  mengenai  aturan/norma  atau  rejim  –  rejim

Internasional.21

Penyediaan saluran untuk berkomunikasi di antara sesama anggota

dan adakalanya merintis akses  komunikasi bersama dengan non anggota

bisa  dengan negara  lain  yang  bukan  Negara  anggota dan bisa  dengan

Organisasi Internasional lainnya.  Penyebar luasan informasi  yang  bisa

dimanfaatkan sesama anggota.

1.7.3.  Konsep Migrasi

Dalam bukunya  Jones  mendiskripsikan  bahwa migrasi  merupakan

salah  satu  proses  modernisasi.  Jones  juga  berpendapat  bahwa

meningkatnya modernisasi tidak saja akan menarik penduduk dari daerah

lain tetapi juga akan mempertinggi motivasi penduduk di daerah itu untuk

bermigrasi, karena semakin meningkatnya pendidikan sarana transportasi

dan  komunikasi.  Hal  ini  terjadi  karena  untuk  bermigrasi  sarananya

semakin  mudah  dengan  adanya  perkembangan  di  bidang  teknologi

transportasi dan juga teknologi komunikasi.

Migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap

darisuatu tempat ke tempat lain melampaui batas politik / negara ataupun

21 Ibid.,  27-28.
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batasadministratif  /  batas  bagian  dalam suatu  negara.  Ada  dua  dimensi

yang harusdiperhatikan dalam menelaah migrasi, yaitu dimensi waktu dan

dimensi daerah.Untuk dimensi waktu, ukuran yang pasti tidak ada karena

menentukan beberapa lama seseorang pindah tempat tinggal untuk dapat di

anggap sebagai seorang migran itu sangat sulit, tetapi biasanya digunakan

definisi yang ditentukan dalam sensus penduduk.

Migrasi merupakan aktivitas pindahnya seseorang, sedangkan oranya

yang pindah tempat tinggal disebut migrant. Definisi migran menurut Pers

erikatan Bangsa Bangsa (PBB) ”A migrant is  a  person who change his

place of residence from one political or administrative area to another”.

1.7.4.  Kejahatan Transnasional

Kejahatan   transnasional   bukanlah   fenomena   baru   dalam

hubungan  internasional.   Akan   tetapi   munculnya   kejahatan

transnasional  tidak  dapat dipisahkan  dari  era  globalisasi.  Beberapa

faktor   yang   menunjang  kompleksitas   perkembangan   kejahatan

transnasional  antara  lain  adalah  globalisasi,  migrasi  atau  pergerakan

manusia,   serta   perkembangan  teknologi   informasi,  komunikasi  dan

transportasi yang pesat. 

Globalisasi yang disertai dengan kemajuan teknologi komunikasi

yang pesat menyebabkan hubungan  antarbangsa,  antarmasyarakat  dan

antarindividu   semakin   dekat,   saling  tergantung  dan  saling

mempengaruhi  sehingga  tercipta  suatu  dunia  tanpa  batas  (borderless
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world).  Berbagai  bentuk  kejahatan  transnasional  semakin  berkembang

pesat  dan  telah  diidentifikasi  sebagai  ancaman  keamanan.  

Aktifitas   seperti  peredaran  obat-obatan  gelap,  illegal  fishing,

penyelundupan, dan perdagangan orang, merupakan praktik-praktik yang

sangat  mengabaikan  dan  mengancam  keamanan  manusia  yang  pada

gilirannya akan mengancam keamanan negara. Kejahatan transnasional,

karena sifatnya yang terlarang dan lintas batas, telah mengabaikan semua

bentuk-bentuk kedaulatan dan perbatasan negara. Atau dengan kata lain,

kejahatan transnasional tidak lagi memperhitungkan kedaulatan atau batas

yurisdiksi suatu negara, wilayah, perbatasan, tetapi lebih memperhatikan

kelancaran arus barang, orang, dan perdagangan gelap yang memberikan

penghasilan uang pada pelakunya. 

Dalam bentuknya yang paling ekstrim,  kejahatan  transnasional

bukan  hanya  merupakan  ancaman  tetapi juga  merupakan  musuh  bagi

negara.   Seperti   misalnya,   dalam   upaya   untuk  mempertahankan

kegiatan  bisnisnya  yang illegal atau  terlarang,  pihak-pihak yang terkait

dalam kejahatan  transnasional  itu  akan  menggunakan  kekuatan  senjata

yang dimilikinya untuk melawan aparat keamanan.22

1.7.5.  Konsep Human Trafficking

Human  Trafficking atau  perdagangan  orang  didefinisikan  oleh

PBB dalam Resolusi PBB (General Assembly Resolution) Nomor 55/25

Tahun 2000 yang dimaksud dengan perdagangan orang adalah : 

22  Humphrey Wangke, Kejahatan Transnasioal Di Indonesia Dan Upaya Penangannya (Jakarta : Pengolahan 
Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR Republik Indonesia, 2011) 3-4.
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1. “Perdagangan  Manusia”  adalah  perekrutan,  pengangkutan,

pemindahan, penampungan atau penerimaan orang, baik di bawah

ancaman  atau  secara  paksa  atau  bentuk-bentuk  lain  dari

kekerasan,  penculikan,  penipuan,  kecurangan  atau

penyalahgunaan  wewenang  atau  situasi  rentan  atau  pemberian

atau penerimaan pembayaran atau keuntungan guna memperoleh

persetujuan dari seseorang yang memiliki kontrol atas orang lain

untuk  melacurkan  orang  lain  atau  bentuk-bentuk  eksploitasi

seksual yang lain, kerja paksa atau wajib kerja paksa, perbudakan

atau  praktik-praktik  yang  mirip  dengan  perbudakan,

penghambaan atau pengambilan organ tubuh.
2. Persetujuan  korban  perdagangan  manusia  atau  eksploitasi  yang

dimaksud dalam ayat (a) pasal ini  menjadi tidak relevan ketika

cara-cara  yang  disebutkan  pada  ayat  (a)  digunakan.  (c)

Perekrutan,  pengangkutan,  pemindahan,  dan  penampungan atau

penerimaan  anak-anak  untuk  tujuan  eksploitasi  harus  dianggap

sebagai  ”perdagangan  manusia”  walaupun  ketika  hal  ini  tidak

melibatkan cara-cara yang disebutkan dalam ayat  (a)  pasal  ini.

“Anak-anak” adalah seseorang yang berusia kurang dari delapan

belas tahun. 
Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dari

perdagangan orang adalah :
a. Perbuatan  :  merekrut,  mengangkut,  memindahkan,

menyembunyikan atau menerima.
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b. Sarana  (cara)  untuk  mengendalikan  korban:  ancaman,

penggunaan paksaan, berbagai bentuk kekerasan, penculikan,

penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi

rentan  atau  pemberian/penerimaan  pembayaran  atau

keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang yang

memegang kendali atas korban.
c. Tujuan : eksploitasi, setidaknya untuk prostitusi atau bentuk

eksploitasi  seksual  lainnya,  kerja  paksa,  perbudakan,

penghambaan,  dan  pengambilan  organ.  Dari  ketiga  unsur

tersebut,  jika  salah  satu  dari  perbuatan,  sarana  (cara)  dan

tujuan  yang  dimaksud  terpenuhi  maka  sudah  bisa

dikelompokkan sebagai tindak pidana perdagangan manusia.
Dalam kasus perdagangan Orang (Human Trafficking) terdapat

beberapa  faktor  yang  menyebabkan  tindak  pidana  tersebut  semakin

meningkat (Farhana. 2010), antara lain dipengaruhi oleh : 
1. Materialisme  Skema  Modernisme  yang  terjadi

menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dan tidak

merata,  sehingga  menciptakan  gap  atau  jurang  yang

semakin melebar antara yang kaya dan yang miskin, antara

daerah  perkotaan  dan  pedesaan  dan  di  antara  berbagai

daerah.  Efek  dari  media  massa  menyatukan  masalah

dengan  cara  menyuburkan  budaya  konsumerisme  dan

keinginan  untuk  pergi  ke  kota.  Masyarakat  di  pedesaan

cenderung untuk meninggalkan gaya hidup berjuang guna

memperoleh kenyamanan hidup dan mudah mencari uang. 
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2. Kemiskinan  Orang-orang  yang  miskin  yang  putus  asa

ataupun  yang  hanya  memang  ingin  mencari  kehidupan

yang  lebih  baik  adalah  korban  dari  para  perdagangan

manusia. 
3. Kehancuran Keluarga Ketiadaan fungsi atau keluarga yang

hancur,  masalah  dengan orang tua  tiri,  kekerasan  dalam

keluarga, problem-problem keluarga lainnya yang sejenis

mempengaruhi anak-anak yang meninggalkan rumah. 
4. Jaringan Migrasi  ke luar  Jaringan migrasi  telah menjadi

satu  aspek  yang  paling  penting  dalam  menjelaskan

tenntang anak-anak muda yang migrasi ke luar. Terdapat

beberapa desa di mana migrasi ke luar daerah atau ke luar

negeri telah menjadi begitu melembaga, sehingga menjadi

suatu tren di antara anak-anak muda sehingga dapat terjadi

kemungkinan untuk diperdagangkan.
5. Kurangnya  pendidikan  dan  informasi  Ketidakpedulian

akan  perdagangan  orang,  memudahkan  para  perekrut

menjanjikan  uang  banyak  kepada  korban  untuk  mau

bekerja di kota-kota besar bahkan hingga ke luar negeri. 
6. Budaya  Nilai-nilai  budaya  seperti  kepatuhan  atau

kewajiban  seseorang  anak  terhadap  orang  tuanya

menghasilkan  suatu  sikap  bahwa  seorang  anak  harus

bekerja di luar rumah atau keluarganya untuk membantu

orang tua atau saudaranya.  Ada juga suatu sikap bahwa

seorang anak harus membayar tanda terima kasih kepada
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orang  tuanya.  Nilai-nilai  yang  memberi  andil  kepada

perdagangan manusia.
7. Insensivitas  dan  ketidakadilan  gender  Anak  gadis  dan

perempuan  lebih  rentan  terhadap  perdagangan  orang.

Rata-rata  di  Asia  Tenggara  memakai  budaya  dominasi

laki-laki yang menyebabkan perlakuanperlakuan tidak adil

yang  menguntungkan  anak  laki-laki.  Anak  laki-laki

diberikan  pendidikan,  sekolah,  kesempatan  kerja  yang

lebih  baik,  dan  juga  budaya  macho  atau  jantan

(pemberani)  menerima  bahwa  laki-laki  boleh  pergi  ke

prostitusi.
8. Akibat  buruk  yang  ditinggalkan  dari  peperangan  atau

konflik  Periode  perang  atau  konflik  yang  cukup  lama

menyebabkan pelemahan spritit atau semangat komunitas

dan  kehancuran  keluarga  yang  menguntungkan  aktivitas

dari para pedagang.23

1.7.6.  Konsep Peranan

Menurut  Soekanto  struktur  yang  terdapat  dalam  organisasi

memiliki fungsi-fungsi yang harus mereka jalankan agar tercapai tujuan

dari pembentukan organisasi tersebut, dan apabila semua fungsi tersebut

telah dijalankan dengan baik maka organisasi tersebut dapat di katakan

telah  menjalankan  peranan.  Peranan  tersebut  selain  di  tentukan  oleh

23 Farhana, Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia (Jakarta : Sinar Grafika, 2012) 75-76.
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harapan pihak lain, termasuk juga kemampuan, keahlian, serta kepekaan

pelaku  peran  tersebut  terhadap  tuntutan  dan  situasi  yang  mendorong

dijalankannya peranan. Peranan juga bersifat  dinamis, dimana dia akan

menyesuaikan  diri  terhadap  kedudukan  yang  lebih  banyak  agar

kedudukannya dapat diakui oleh masyarakat.24

Peranan dapat diartikan sebagai orientasi atau konsep dari bagian

yang dimainkan oleh suatu pihak dalam posisi sosialnya. Dengan peranan

tersebut,  sang  pelaku  peran  baik  itu  individu  maupun  organisasi  akan

berprilaku sesuai dengan harapan orang atau lingkungannya. Dalam hal

ini  peranan  menjalankan  konsep  melayani  untuk  menghubungkan

harapan-harapan  yang  terpola  dari  orang  lain  atau  lingkungan  atau

hubungan pola yang menyusun struktur sosial. Konsep peranan ini pada

dasarnya berhubungan dan harus di bedakan dengan posisi sosial. 
Peranan  adalah  aspek  dari  fisiologi  organisasi  yang  meliputi

fungsi, adaptasi dan proses. Peranan juga dapat di artikan sebagai tuntutan

yang di berikan secara struktural ( norma-norma, harapan, tabu, tanggung

jawab dan lainnya ), di mana dalamnya terdapat serangkaian tekanan dan

kemudahan  yang  menghubungkan,  membimbing  dan  mendukung

fungsinya  dalam  organisasi.  Menurut  Kantraprawira  peranan  sendiri

merupakan  seperangkat  perilaku  yang  di  harapkan  dari  perilaku  yang

dapat berwujud sebagai perorangan maupun kelompok, baik kecil maupun

besar, yang kesemuanya menjalankan berbagai peran. Baik prilaku yang

bersifat individual maupun jamak dapat dinyatakan sebagai struktur.25

24 T. May Rudy, Administrasi dan Organisasi Internasional (Bandung : RefikaAditama, 2005), 137.
25 Ibid hlm. 137-138.
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1.8. Asumsi 

1. Organisasi  internasional  merupakan  salah  satu  aktor  penting  dalam

hubungan Internasional.

2. IOM berperan dalam mengatasi masalah Human Trafficking di Indonesia.

3. Mengatasi Human Trafficking tidak  hanya melibatkan satu  aktor  dalam

hubungan internasional.

1.9.Alur Pemikiran

INDONESIAIOM

HumanTrafficking :

1. Imigran Gelap

2. Perdagangan Organ Tubuh

3. Perdagangan perempuan dan
anak

Tugas-Tugas IOM :

1. Mencegah perdagangan orang

2. Melindungi korban perdagangan
orang

3. Menguatkan sistem peradilan
Indonesia

4. Membangun kemitraan lintas
sektoral

Peran International Organization For Migration (IOM) 

Dalam Mengatasi Human Trafficking Di Indonesia.
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1.1. Metode Penelitian

1.1.1.  Tipe Penelitian

Penelitian  kualitatif  adalah suatu pendekatan yang juga disebut

pendekatan investigasi  karena biasanya peneliti mengumpulkan  data

dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang

di tempat penelitian.26 Penelitian kualitatif juga bias dimaksudkan sebagai

jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur

statistic atau bentuk hitungan lainnya.27 Sekalipun demikian,  data yang

dikumpulkan dari penelitian kualitatif memungkin untuk dianalisis

melalui suatu penghitungan.

Penelitian kualitatif  (Qualitative  research)  bertolak dari filsafat

konstruktivisme yang berasumsi bahwa kenyataan itu berdimensi jamak,

interaktif dan suatu pertukaran pengalaman sosial  (a  shared  social

eperience) yang di interpretasikan oleh individu-individu.28 

Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian

naturalistic (naturalistic  research),  karena penelitian dilakukan dalam

kondisi yang alamiah (natural setting). Disebut juga penelitian etnografi,

karena pada awalnya metode ini banyak digunakan untuk penelitian

26 Mc Millan & Schumacher, “Pengertian penelitian kualitatif”, xondis (27 April 2003) internet, 11 
November 2015,  http://xondis.com
27 Anselm, Strauss, Juliet Corbin, Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 
2003) 39.
28 Nana Syaodih, 2001:94.

Peran
Perlindungan

 Peran
Pencegahan

Peran Kerjasama
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bidangan tropology budaya. Selain itu disebut sebagai metode kualitatif

karena data yang terkumpul dan dianalisis lebih bersifat kualitatif. 

Pada penelitian kualitatif,  penelitian dilakukan pada objek yang

alamiah  maksudnya,  objek  yang  berkembang  apa  adanya,  tidak

dimanipulasi  oleh  peneliti  dan  kehadiran  peneliti  tidak  begitu

mempengaruhi dinamika pada objek tersebut. Sebagai mana dikemukakan

dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah  orang atau peneliti itu

sendiri  (human  instrument). Untuk dapat menjadi instrument maka

peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan  yang  luas,  sehingga

mampu bertanya,  menganalisis,  dan mengkonstruksi situasi sosial  yang

diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna.

1.1.2.  Lokasi Penelitian

Dalam  proses  penelitian  ini,  untuk  memperoleh  data  yang

diperlukan maka peneliti  akan melakukan penelitian dan studi  literatur

kepada lokasi sebagai berikut:

1. International Organization for Migration (IOM) jl  Jl. Jend.,

Sudirman kav.45-46 Jakarta Selatan 12930

2. Badan  Perpustakaan  dan  Kearsipan  Daerah  Provinsi  Jawa

Barat : Jl.kawaluaan Indah II no 04 Bandung.

3. Centre  for  Strategic  and  International  Studies  (CSIS)  :  Jl.

Tanah Abang III/27 Jakarta.
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4. Perpustakaan  FISIP  Universitas  Jenderal  Achmadyani  :  Jl.

Terusan Jenderal Soedirman PO BOX 148, Cimahi.

1.1.3.  Waktu Penelitian

Tabel 1.1 Waktu Penelitian

No Kegiatan
Tahun 2015 Tahun 2016
Sept Okt Nov Des Jan Feb Mar April

1
Pengajuan
judul
penelitian

2

Pencarian  data
awal  dan
penjajakan
masalah
penelitian

3

Bimbingan dan
penyusunan
usulan
penelitian

4 Analisis data

5
Seminar
usulan
penelitian

6
Revisi  usulan
penelitian

7
Penyusunan
draft skripsi

8
Seminar  draft
skripsi

9
Revisi  draft
skripsi

10 Sidang skripsi
1.1.4.  Sumber Data

Peneliti akan mencoba mengambil sampel sumber data penelitian

melalui wawancara ataupun observasi kepada :Staff LIPI (Lembaga Ilmu

Pengetahuan Indonesia). Sampel sumber data penelitian diatas yang akan

digunakan oleh peneliti sebagai narasumber dalam dokumentasi.
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1.1.5.  Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan  data  yang  dilakukan untuk penelitian ini

menggunakan observasi dan wawancara mendalam. Dengan

mengumpulkan   data   dan  informasi   berdasarkan   literatur   atau

referensi.  Studi  kepustakaan ini dilakukan melalui serangkaian penulisan

atas data-data sekunder yang diperoleh melalui buku-buku, jurnal, tulisan

ilmiah, surat kabar, serta sumber-sumber informasi lainnya termasuk data

dari internet yang dapat dipertanggungjawabkan.

1.1.6.  Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat

pengumpulan data itu berlangsung, dan selesai pengumpulan data dalam

waktu  tertentu.  Sebenrnya  teknik  analisi  data  sudah  digunakan  oleh

penelitipada  wawancara  danmenganalisis  terhadap  jawaban  yang

diwawancarai..

Apabila jawaban  informan  dirasa  kurang  memuaskan,  maka

peneliti  akan  melanjutkan  pertanyaannya  lagi  sampai  tahap  tertentu,

sehingga akan diperoleh data yang dianggap kredibel. Dalam penelitian

kualitatif dapat menggunakan model yang dikembangkan oleh Miles dan

Huberman.  Proses  analisis  data  menurut  Miles  dan Huberman bersifat

interaktif antara lain29 : 

1. Data collection (koleksi data)

29 Ibid.,  232-233.
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      Pada tahap ini disebut sebagai tahap orientasi atau deksripsi,

dengan  grand  tour  question.  Pada  tahap  ini  peneliti

mendsripsikan  apa  yang  dilihat,  didengar,  dirasakan  dan

ditanyakan. Mereka baru mengenal serba sepintas terhadap

informasi yang diperolehnya.

2. Data reduction (reduksi data)

      Pada tahap reduksi data peneliti mereduksi segala informasi

yang  telah  diperoleh  pada  tahap  pertama.  Pada  proses

reduksi  ini,  peneliti  merudiksi  data  yang  ditemukan pada

tahap 1  untuk memfokuskan pada  masalah  tertentu.  Pada

tahap  reduksi  ini  peneliti  menyortir  data  dengan  cara

memilih  mana  data  yang  menarik,  penting,  berguna  dan

baru.  Data  yang  dirasa  tidak  dipakai  disingkirkan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka data-data tersebut

selanjutnya dikelompokan menjadi berbagai kategori yang

ditetapkan sebagai fokus penelitian.

3. Data display (penyajian data)

      Tahap ketiga atau penyajian data, peneliti menguraikan fokus

yang telah ditetapkan menjadi lebih rinci.  Setelah peneliti

melakukan  analisis  yang  mendalam  terhadap  data  dan

informasi yang diperoleh, maka peneliti dapat menemukan

tema dengan cara mengkonstruksikan data yang diperoleh
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menjadi  suatu bangunan pengetahuan,  hipotesis  atau ilmu

yang baru. Sehingga  dengan menampilkan data maka akan

memudahkan untuk memahami apa yang terjadi.

4. Conclusion (kesimpulan)

      Hasil  akhir  dari  penelitian  kualitatif,  bukan  sekedar

menghasilkan data atau informasi yang sulit dicari melalui

metode kuantitatif, tetapi juga harus mampu menghasilkan

informasi-informasi yang bermakna, bahkan hipotesis atau

ilmu baru yang dapat digunakan untuk membantu mengatasi

masalah dan meningkatkan taraf hidup manusia.

1.1.7.  Uji Keabsahan Data

Penggunana  uji  keabsahan  data  dalam  penelitian  sering  hanya

ditekankan pada uji validitas dan realibilitas. Dalam penelitian kualitatif

uji  keabsahan  data  meliputi  uji  kredibilitas  (validitas  internal),

transferability  (validitas  eksternal),  dependability  (reliabilitas)  dan

confirmability (obyektivitas). 30

Pada  penelitian  ini,  penulis  menggunakan  uji  kredibilitas

triangulasi, penggunaan bahan referensi serta penggunaan  membercheck.

Artinya  metode  Triangulasi  dalam  pengujian  kredibilitas  ini  bisa

disebutkan  sebagai  pengecekan  data  dari  berbagai  sumber  dengan

berbagai  cara  dan  berbagai  waktu.  Kemudian  setelah  mengecek  data,

peneliti akan menggunakan sumber-sumber dan bahan referensi sebagai

30 Sugiyono, MetodePenelitianKuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Bandung : Alfabeta, 2011) 270.
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pendukung  untuk  membuktikan  data  yang  telah  ditemukan.  Dalam

laporan  penelitiannya,  akan  dikemukakan  pula  dengan  foto,  rekaman

suara,  rekaman  video  atau  dokumen  autentik  sehingga  lebih  dapat

dipercaya dan kredibel.

Selain  itu  penggunaan  membercheck  itu  sendiri  adalah  proses

pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuannya

dari  membercheck  adalah  untuk  mengetahui  seberapa  jauh  data  yang

diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh informan atau pemberi

data.  Pelaksanaan  membercheck dapat  dilakukan  setelah  satu  periode

pengumpulan data selesai atau setelah mendapat suatu temuan ataupun

kesimpulan.

1.2. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan pada penelitian ini yang dibagi kedalam

lima bab, antara lain:
BAB I : PENDAHULUAN
Pada bab ini merupakan bagian pendahuluan yang melandasi penyusunan dan

penulisan ini.

BAB II : GAMBARAN UMUM

Pada  bab  ini  akan  memaparkan  tentang  gambaran  umum  mengenai  IOM,

Indonesia.
BAB III : GAMBARAN UMUM HUMAN TRAFFICKING
Pada  bab  ini  akan  menjelaskan  tentang  faktor-faktor  human  trafficking  di

Indonesia
BAB IV : HASIL PEMBAHASAN
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Pada  bab  ini  dibahas  mengenai  peran  yang  dilakukan  oleh  IOM  dalam

menanggulangi Human Trafficking di indonesia serta apa upaya dan cara yang

dilakukan oleh IOM dan Indonesia.

BAB V : PENUTUP

Pada bab penutup berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.


