
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perdagangan orang merupakan bentuk perbudakan modren dan merupakan

salah satu kejahatan yang mengalami pertumbuhan paling cepat di dunia. Dewasa

ini perdagangan orang juga menjadi salah satu dari lima kejahatan terbesar dunia

yang harus ditanggulangi karena akibat yang ditimbulkan tidak saja pada aspek

ekonomi,  tetapi  juga  pada  aspek  politik,  budaya,  dan  kemanusiaan.  Kelima

kejahatan  itu  adalah  perdagangan  obat-obatan  terlarang,  perdagangan  senjata

ilegal,  perdagangan  orang,  kejahatan  di  bidang  hak  kekayaan  intelektual,  dan

pencucian uang.1

Perdagangan  manusia  (human  trafficking)  merupakan  salah  satu

permasalahan  yang  terjadi  di  Indonesia,  baik  dalam  domestik  ataupun  dalam

lingkup  lintas  batas  negara  (transnasional).  Human  trafficking  adalah  sebuah

istilah  yang  diambil  dari  bahsa  inggis   human  trafficking  yang  artinya

perpindahan,  dengan arti  lain  adalah  suatu  perpindahan  migrasi  yang awalnya

berasal dari tempat ia tinggal ke tampat dimana ia akan melakukan kerja secara

paksa, pelanggaran hukum inilah yang disebut dengan human trafficking, human

trafficking juga adalah suatu bentukan dari model perbudakan modren. 

Fenomena  human  trafficking  tersebut  adalah  masalah  perdagangan

perempuan dan anak-anak yang secara global semakin serius dan terjadi secara

1 Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, Perdagangan Orang “Dimensi, Instrumen Internasional dan 
Pengaturannya di Indonesia”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
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terus-menerus.  Masalah  ini  juga  mengemuka  dalam  berbagai  pertemuan

komunitas  internasional  yang  diselenggarakan  oleh  PBB,  dan  pada  umumnya

dikaitkan dengan kegiatan  organized crime.  Maka dengan itu  negara-negara di

dunia  dalam dua  tahun  yang  lalu  telah  menetapkan  U.N.  Convention  against

Transnational Organized Documentary,  yang kemudian disampaikan ke Komite

HAM PBB, sedang dokumentasi kedua berjudul Bought and Sold, yang berisikan

materi yang dimuat dalam penerbitan Crime & Servitude. Beberapa temuan yang

cukup signifikan antara lain adalah:

1.  Sindikat  kriminal  memperoleh  keuntungan  sekitar  tujuh  milyar

dolar setiap tahun dari perdagangan perempuan sekitar empat juta

perempuan di dunia;

2. Bisnis  perdagangan  yang  paling  menguntungkan  adalah  yang

bertujuan memperdagangkan seks;

3. Setiap hari  ribuan perempuan dan anak perempuan dari  wilayah

transisi  dijerat  dengan  janji-janji  manis  dan  muluk  untuk

memperoleh  penghidupan  dan  pekerjaan  yang  menarik  di  luar

negeri;

4. Melalui berbagai sarana transportasi,  sebagian besar dari  mereka

dikirim ke Jerman, Swis, Jepang, Macau dan Amerika Serikat, baik

secara legal maupun tidak;

5. Perdagangan  perempuan  terus  berkembang  karena  pemerintah,

pejabat  dan  juga  warga  masyarakat  enggan  mengungkapkannya,

sehingga menimbulkan impunity;
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6. Walaupun  data  resmi  menyebutkan  bahwa  setiap  tahun  hanya

50.000  orang  perempuan  meninggalkan  Rusia  selama-lamanya,

ternyata angka ini sebenarnya mencapai ratusan ribu.2

Menurut informasi yang diterbitkan oleh US Department of Justice dan

publikasi yang diterbitkan oleh PBB, data kasar yang ditemukan yang berkenaan

dengan perdagangan manusia antara lain:3

1. 700  ribu  sampai  dengan  empat  juta  orang  setiap  tahun

diperjualbelikan (dijual, dibeli, dikirim, dan di paksa bekerja diluar

kemauannya) di seluruh dunia;

2. sebagian besar manusia yang diperdagangkan berasal dari negara-

negara  berkembang  yang  rendah  tingkat  ekonominya,  untuk

dibawa ke negara-negara maju;

3. Sebagian besar dari korban tersebut adalah perempuan dan anak-

anak;

4. Para  korban  umumnya  dijanjikan  kehidupan  yang  lebih  baik,

pekerjaan dengan imbalan yang menarik, oleh sang pedagang;

5. Umumnya mereka dipaksa bekerja sebagai pelacur, pekerja paksa,

pembantu rumah tangga, bahkan pengemis;

6. Untuk mengendalikan mereka  biasanya dipakai  upaya kekerasan

atau ancaman kekerasan;

2 Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo. Laporan Perdagangan Manusia di Indonesia, diakses pada situs 
http://www.lfip.org/laws822/docs/perdagangan%20manusiasentrahamfeb28.pdf
3 Ibid. 

http://www.lfip.org/laws822/docs/perdagangan%20manusiasentrahamfeb28.pdf
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7. Lebih  dari  2,3  juta  perempuan  bekerja  di  industri  seks  diluar

keinginan mereka, dan diperkirakan sekitar 40%  adalah anak di

bawah umur.

Menurut Hugh D. Barlow, perdagangan perempuan dan anak ini adalah

sebuah kejahatan yang terorganisir (organized crime) yang sangat menyukai bisnis

seperti  pelacuran karena aktivitas ini  mendatangkan keuangan yang berlimpah.

Demi  kelancaran  bisnis  tersebut  Organized  crime  tidak  segan  untuk  menjalin

hubungan dengan tokoh politik dan pemerintah, oleh karena itu tidak berlebihan

bila dikatakan bahwa organized crime makes political corruption an integral part

of its businees.4

“Menurut Hugh D. Barlow, perdagangan perempuan dan anak merupakan

kejahatan  yang  terorganisir  (organized  crime) yang  pada  umumnya  mengacu

kepada  pekerja  seks   dan  hal  tersebut  dapat  menguntungkan  bagi  orang  yang

terlibat  di  dalamnya.  Mereka  juga  tidak  ragu  untuk  menjalin  hubungan

komunikasi  dengan  pihak-pihak  yang  dapat  melancarkan  kegiatannya  seperti

mereka akan berusaha untuk menjalin hubungan dengan orang politik, dan dari

pihak  pemerintah,  maka  dengan  itu  mereka  dapat  dikatakan  juga  dengan

organized crime makes political corruption an integral part of its business.”5

Dari kutipan di atas dapat di simpulkan bahwa kegiatan ataupun aksi-aksi

dari organized crime tersebut mereka tidak takut akan resiko-resiko yang dapat di

berikan terhadapnya, mereka tetap menjalankan kegiatan tersebut dengan alih-alih

akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar dan menjanjikan. Mereka tidak

4 Ibid. Hal 106
5 Ibid. Hal 106
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berkerja sendirian untuk melancarkan aksinya, untuk melancarkan aksinya mereka

berusaha  mendekati  orang-orang  penting  yang  dapat  melancarkan  kegiatan

tersebut seperti dari pihak politis dan dari pihak pemerintah. Meskipun demikian

dari  interaksi  tersebut  dapat  menguntungkan  bagi  para  pihak  tersebut  dengan

memberikan keuntungan tersendiri  untuk pihak tersebut.  Faktor  ekonomi yang

sering menjadi alasan utama, akan tetapi dari segi faktor pendidikan, gaya hidup

dan  pengaruh  globalisasi  merupakan  faktor  penyebab  terjadinya  human

trafficking.

AS  mengkategorikan  negara-negara  sasaran  perdagangan  manusia  dari

tingkat tertinggi hingga terendah, yaitu Tier 3, Tier 2, dan Tier 1. Indonesia sendiri

masuk kategori  Tier 2,  yaitu negara dengan jumlah kasus yang cukup banyak,

namun  pemerintah  menunjukkan  keinginan  untuk  memperbaikinya.  Dalam

laporan  tersebut,  dikatakan  bahwa  sebanyak  4,3  juta  warga  Indonesia  yang

bekerja  di  luar  negeri  tapi  tidak  terdaftar  rawan  menjadi  korban  eksploitasi

manusia.6 Penyelundupan  baik  melalui  darat  maupun  laut,  Indonesia  sudah

dikenal  sebagai  negara  transit  penyelundupan  manusia  di  mata  Internasional.

Daerah-daerah transit di Indonesia sebagai contoh di daerah Medan, Riau, Jakarta,

Surabaya,  Entikong,  Bali,  Kepulauan  Maluku,  dan  daerah  perairan  Indonesia

lainnya. Meskipun Indonesia hanya dijadikan sebagai negara transit, tidak berarti

tidak membawa dampak negatif. Keberadaan imigran ilegal dalam kurun waktu

tertentu  akan  menetap  di  Indonesia,  sehingga  akan  menimbulkan  peluang

kejahatan dalam segi kualitas dan kuantitas.7 Dan negara yang menjadi salah satu

6 Irdayanti.” Penguatan Hubungan Kerjasama Indonesia-Malaysia Dalam Menangani Kejahatan 
Transnasional”, Jurnal Transnasional, Vol. 5, No. 1, Juli 2013
7 Ibid 
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tujuan dari perdaganagn orang ini adalah Malaysia, karena Malaysia merupakan

negara  yang memiliki  kedekatan  letak  dari  segi  geografis.  Tidak hanya  upaya

yang  telah  dilakukan  Indonesia  dalam  menangani  penanggulangan  human

trafficking tersebut, akan tetapi kebijakan luar negeri Indonesia juga merupakan

mencapaian tindakan yang bisa membantu aksi dari penanggulangan tersebut.  

Data  Bareskrim  Polri  mencatat  bahwa  selama  tahun  2010  s/d  2013

terdapat 467 kasus trafficking. Jumlah anak yang menjadi korban trafficking dan

ekploitasi sebanyak 197 orang sebagian besar anak perempuan.8

 Tabel 1.1 

Data Bareskrim Polri  

Sumber:  http://www.kpai.go.id/artikel/temuan-dan-rekomendasi-kpai-tentang-perlindungan-anak-di-
bidang-perdagangan-anak-trafficking-dan-eksploitasi-terhadap-anak/

Posisi  Indonesia  sebagai  negara  yang  memiliki  jumlah  penduduk  yang

relatif besar dan ketersedian lapangan pekerjaan yang minim di tambah dengan

kualitas SDM yang terbatas, banyak korban memilih untuk bekerja di luar negeri

yang  janjikan  bergaji  sangat  besar  oleh  para  pelaku  (trafiker)  untuk

mengeksploitasi korban. Berikut ini negara tujuaan dari para korban trafficking

8 KPI, “Temuan dan Rekomendasi KPAI Tentang Perlindungan Anak (Trafficking) dan Ekspolitasi Terhadap 
Anak”, http://www.kpai.go.id/artikel/temuan-dan-rekomendasi-kpai-tentang-perlindungan-anak-di-bidang-
perdagangan-anak-trafficking-dan-eksploitasi-terhadap-anak/ (diakses 19-04-2016)

http://www.kpai.go.id/artikel/temuan-dan-rekomendasi-kpai-tentang-perlindungan-anak-di-bidang-perdagangan-anak-trafficking-dan-eksploitasi-terhadap-anak/
http://www.kpai.go.id/artikel/temuan-dan-rekomendasi-kpai-tentang-perlindungan-anak-di-bidang-perdagangan-anak-trafficking-dan-eksploitasi-terhadap-anak/
http://www.kpai.go.id/artikel/temuan-dan-rekomendasi-kpai-tentang-perlindungan-anak-di-bidang-perdagangan-anak-trafficking-dan-eksploitasi-terhadap-anak/
http://www.kpai.go.id/artikel/temuan-dan-rekomendasi-kpai-tentang-perlindungan-anak-di-bidang-perdagangan-anak-trafficking-dan-eksploitasi-terhadap-anak/
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Bentuk  upaya  Indonesia  dalam  menangani  perdagangan  orang  adalah

dengan di bentuknya UU no 21 tahun 2007, Indonesia sebagai salah satu negara

peserta Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskiminasi Terhadap

perempuan diwajibkan untuk melaksanakan konvensi tersebut.9 Contoh kasus dari

perdagangan  manusia  tersebut  adalah  di  Daerah  Kepulauan Riau  terjadi  kasus

dugaan  perdagangan  manusia  (human  trafficking),  yang  dipekerjakan  sebagai

pekerja  seks  di  Malaysia.  Modus  yang  digunakan  tersangka  dengan  cara

meminjamkan  uang  kepada  korban  hingga  mencapai  Rp87.500.000.  Begitu

korban tak bisa mengembalikan hutangnya, maka mempekerjakan korban sebagai

pekerja  seks  di  cafe-cafe  malam,  di  negara  tetangga  tersebut.10 Bentuk  upaya

lainnya adalah terbentuknya suatu badan ketenagakerjaan yaitu BNP2TKI, Badan

Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) adalah sebuah

Lembaga  Pemerintah  Non  Departemen  di  Indonesia  yang  mempunyai  fungsi

pelaksanaan  kebijakan  di  bidang  penempatan  dan  perlindungan  Tenaga  Kerja

Indonesia  di  luar  negeri  secara  terkoordinasi  dan  terintegrasi.  Lembaga  ini

dibentuk  berdasarkan  Peraturan  Presiden  Nomor  81  Tahun  2006.11 Upaya

kerjasama  yang  di  lakukan  antara  Indonesia  dengan  Malaysia  merupakan

penguatan hubungan kerjasama Indonesia-Malaysia dalam menangani kejahatan

transnasional12,  kerjasama  tersebut  meliputi  kerjasama  di  bidang  hukum,

9 Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, “Perdagangan Orang". (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001) hal 165
10 “Polda Kepri Tangkap Pelaku Human Trafficking Penyalur PSK ke Malaysia”. 
http://www.tribratanews.com/polda-kepri-tangkap-pelaku-human-trafficking-penyalur-psk-ke-malaysia/. 
(diakses 04 Mei 2016).
11 “Badan Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia”, 
http://www.indonesia.go.id/in/lpnk/badan-perlindungan-dan-penempatan-tenaga-kerja-indonesia/2442-
profile/380-badan-perlindungan-dan-penempatan-tenaga-kerja-indonesia. di akses (21 Juli 2016)
12 Irdayanti.” Penguatan Hubungan Kerjasama Indonesia-Malaysia Dalam Menangani Kejahatan 
Transnasional”, Jurnal Transnasional, Vol. 5, No. 1, Juli 2013

http://www.tribratanews.com/polda-kepri-tangkap-pelaku-human-trafficking-penyalur-psk-ke-malaysia/
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menghentikan  perdagagan  mausia,  pemantauan  perbatasan  (terorisme  dan

narkotika). 

Berdasarkan latar belakag di atas peneliti akan meneliti dan menganalisis,

faktor-faktor  apa  yang  melatar  belakangi  terbentuknya  upaya-upaya  kebijakan

Indonesia terhadap human trafficking ke Malaysia, dan latar belakang penelitian

ini rujukan dari matakuliah Analisis Politik Luar Negeri. Maka dari itu peneliti

mengangkat  judul  “Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Kebijakan Indonesia

dalam Penanggulangan Human Trafficking ke Malayasia periode 2011-2015”.

1.1 Fokus Masalah

1.2.1 Batasan Bidang

Dalam era  globalisasi  ini  telah banyak mempengaruhi  suatu fenomena-

fenomena  yang  terjadi  di  negara  Indonesia,  yaitu  fenomena  masalah  human

trafficking.  Human  trafficking  merupakan  suatu  masalah  besar  yang  dapat

mempengaruhi kestabilan suatu negara, dan hal ini juga tidak hanya berdampak

kepada satu negara saja akan tetapi melibatkan negara lain dengan melintasi suatu

lintas  batas  negara  (transnasional)  yaitu  Indonesia  dan  Malaysia.  dalam  hal

tersebut  Indonesia  memiliki  upaya-upaya  untuk  menanggulanginya.  Dalam

permasalahan ini tentunya pemerintah Indonesia harus secara aktif  untuk lebih
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mengoptimalkan segala upaya-upaya untuk menghentikan tentang permasalahan

perdagangan anak. 

Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  diuraikan,  peneliti  haya

memfokuskan pada faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan Indonesia dalam

penanggulangan human trafficking ke Malaysia 2011-2015.

1.2.2 Batasan Waktu

Batasan waktu dalam penilitian ini  mulai dari  tahun 2011-2015, karena

peneliti ingin mengetahui sejauh mana upaya-upaya yang terealisasikan yang telah

dilakukan Indonesia dalam penanggulangan human trafficking ke malaysia.

1.3  Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus masalah pada penelitian ini, maka

peneliti merumuskan permasalahan kedalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

“Faktor-faktor  apa  saja  yang  mempengaruhi  kebijakan  luar  negeri  Indonesia

dalam penanggulangan human trafficking ke Malaysia 2011-2015?”

1.4 Tinjauan Pustaka

Pada tinjuan pustaka penulis bermaksud untuk membandingkan kajiannya

tentang Analisis Kebijakan Indonesia Dalam Penanggulangan Human Trafficking

Ke  Malaysia  2011-2015,  maka  penulis  menggunakan  beberapa  tinjauan

kepustakaan yang penulis anggap cukup relevan dengan permasalahan yang akan
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diteliti. Adapun referensi penelitian yang relevan dalam pengembangan penelitian

ini adalah:

1. “Penguatan  Hubungan  Kerjasama  Indonesia-Malaysia  Dalam

Menangani Kejahatan Transnasional”13

Dalam  jurnal  ini  penulis  membahasa  mengenai  penguatan  hubungan

kerjasama  Indonesia-Malayasia  dalam  menangani  kejahatan  transnasional.

Kerjasama yang dilakukan Indonesia dengan malayasia dalam masalah kejahatan

transnasional  merupakan  salah  satu  upaya  dalam  penanganam  kejahatan

transnasional  tersebut.  Dari  segi  geografis  letak  wilayah  Indonesia  dengan

Malayasia  berdekatan,  makan  dari  kedekatan  letak  geografis  ini  yang

menimbulkan  adanya  kejahatan  transnasional.  Dari  adanya  kejahatan

transnasional  dapat  menimbulkan  ancaman  untuk  kedua  negara  Indonesia  dan

Malayaia,  seperti  ancaman  stabilitas  suatu  negara,  kawasan  bahkan  sistem

internasional.  Kejahatan  transnasional  mengancam  keamanan  negara  seperti

adanya peredaran narkotika dan perdagngan manusia. Maka dari itulah Indonesia

dengan Malaysia melakukan kerjasama bilateral untuk mencari solusi bagaimana

permasalahan mengenai kejahatan transnasional yang terjadi di kedua negara ini,

maka kerjasama bilateral sebagai sebuah solusi bersama. Kerjasama bilateral antar

kedua Negara antara Indonesia-Malaysia telah sejak lama terjalin, karena adanya

hubungan kerjasama yang saling mempengaruhi dan memberi keuntungan bagi

masing-masing  negara  menunjukkan  bahwa  Indonesia  dan  Malaysia  saling

13 Irdayanti.” Penguatan Hubungan Kerjasama Indonesia-Malaysia Dalam Menangani Kejahatan 
Transnasional”, Jurnal Transnasional, Vol. 5, No. 1, Juli 2013
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membutuhkan satu sama lain sebagai usaha meningkatkan kemakmuran bersama.

Kerjasama yang dilakukan antara lain adalah mengenai:

1. Kerjasama  di  bidang  Hukum:  Indonesia-Malaysia  Sepakat  tentang

Buronan dan TKI

Kedua Negara menyepakati kerjasama di bidang hukum, karena kejahatan

lintas  negara  mengalami  perkembangan  yang  luar  biasa,  baik  dalam  modus

maupun organisasi. Berbagai kejahatan, seperti terorisme, korupsi, illegal logging,

illegal fishing, dan perdagangan manusia dari waktu ke waktu semakin canggih

dan terorganisasi, hal ini dapat menjadi ancaman serius bagi stabililas bagi setiap

negara.  Maka  dari  itu  Indonesia-Malaysia  menyepakati  tentang  buronan  dan

masalah TKI.

2. Kerjasama Menghentikan Perdagangan Manusia

Perkembangan kejahatan transnasional yaitu perdagangan manusia dalam

sebuah negara  merupakan ketidakamanan dalam sebuah Negara. sehingga kedua

negara ini mendatangai MOU kesepakatan untuk mengatasi perdagangan orang

Indonesia ke Negara Bagian Sabah di Malaysia timur. Meskipun rinciannya belum

ada. Akan tetapi hal ini menunjukan perhatian kedua Negara untuk memerangi

perdagangan manusia.

3. Kerjasama Pemantauan Perbatasan Bersama: Terorisme dan Narkotika

Pengaruh globalisasi menyebabkan masalah transnasional beragam, seperti

isu mengenai terorisme dan narkotika. Dari adanya perkembangan transnasional

tersebut sebuah kerjasama antar Negara ataupun antar Negara regional merupakan

langkah yang dapat membantu menangani masalah tersbut. Salah satu upaya yang
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dilakukan oleh negara-negara di ASEAN yaitu penandatanganan suatu persetujuan

anti-terorisme tiga pihak (Agreement on Information Exchange and Establisment

of  Communication  Procedures)  yang  akan  menyediakan  kerangka  kerjasama

dalam  pertukaran  dan  pembentukan  prosedur  komunikasi.  Hal  ini  dapat

membantu  koordinasi.  Indonesia  dan  Malaysia  juga  melakukan  koordinasi

bersama. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Kepolisian Diraja Malaysia

(PDRM) sepakat  meningkatkan  kerjasama  penanganan  kejahatan  transnasional

hingga pengawasannya di wilayah perbatasan kedua negara. 

Jurnal  ini  memberikan  kontribusi  terhadap  kajian  peneliti,  hal  tersebut  dapat

membantu  peneliti  untuk  lebih  mengetahui  hubungan  Indonesia-Malaysia

mengenai  bagaimana  upaya  kerjasama  dalam  menangani  masalah  kejahatan

transnasional  dan  perdagangan  manusia  yang  akan  di  teliti.  Pendekatan  yang

digunakan  oleh  penulis  adalah  pendekatan  penelitian  ini  adalah  liberalisme

interdependensi, bahwa interaksi antara kedua negara adalah potensi konflik atau

kerjasama  terjadi  di  negara-negara  yang  secara  geografis  berdekatan.  Dan

menggunakan konsep transnasional,  keamanan manusia.  Dalam persamaan dari

jurnal ini adalah mengenai adanya hubungan antara Indonesia dengan Malayasia

dalam  menangani  masalah  kejahatan  transnasional  dan  perdagangan  manusia.

Sedangkan dalam perbedaan kajiannya adalah jurnal  ini  lebih berfokus kepada

kejahatan  transnasional,  berbeda  dengan  yang  akan  penulis  teliti  mengenai

megenai  kebijakan  pemerintah  Indonesia  dalam  penanngulangan  human

trafficking ke Malayasia 2011-2015.
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2. Perdagangan  Perempuan  dan  Anak  Sebagai  Kejahatan

Transnasional: Permasalahan dan Penanggulangannya di Indonesia.14

Dalam jurnal ini  penulis membahasa mengenai perdagangan perempuan

dan  anak  sebagai  kejahatan  transnasional:  permasalahannya  dan

penanggulangannya di Indonesia. Human trafficking sejak dulu telah ada, akan

tetapi pada masa tersebut dikenal dengan perbudakan,  dan hal tersebut sampai

sekarang  masih  ada,  meskipun  di  balut  dengan  perkembangan  jaman  dan

pengaruh globalisasi. Pemerintah Indonesia mempunyai peraturan hukum positif

yang  dapat  dijadikan  dasar  bagi  upaya  penghapusan  trafficking,  salah  satu

diantaranya adalah:

1) UU nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Pasal 65 UU

ini  menentukan:  “setiap  anak  berhak  untuk  memperoleh  perlindungan  dari

kegiatan  ekploitasi  dan  pelecehan  anak,  serta  dari  berbagai  bentuk

penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zad adiktif  lainnya”.

2) UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

3) Beberapa  pasal  yang  menjadi  dasar  hukum  bagi  pelaku

trafficking: pasal 297, pasal 324, pasal 333 ayat (1), pasal 289,

pasal 296, dan pasal 287.

Dalam jurnal  ini  juga  disebutkan  apa  yang  menjadi  permasalahan  dan

upaya penanggulangannya di Indonesia adalah yang pertama adanya kemiskinan,

terhambatnya proses penegakan hukum, perlunya kerjasama antar negara karena

14 Shinta Agustina. “Perdagangan Perempuan dan Anak Sebagai Kejahatan Transnasional: Permasalahan 
dan Penanggulangannya di Indonesia”. Jurnal Hukum Projustitia. Vol 24, No 01. Januari 2006
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trafficking  berkenaan  dengan  transnasional.  Maka  berkenaan  dengan  upaya

penanggulangan trafficking dapat diuraikan beberapa sebagai berikut:

1) Penegakan hukum

2) Perlindungan dan bantuan kepada korban

3) Pencegahan 

Dalam jurnal penulis membahas juga mengenai permasalahan dan upaya

penanggulangan masalah  traffiking tersebut,  adalah dengan cara diantara salah

satunya adalah di bidang sosial dan ekonomi yang dapat menghapus faktor-faktor

kriminogen bagi  trafficking.  Dari  persamaan jurnal  ini  mengenai  apa  tindakan

penangulangan pemerintah Indonesia terhadapat masalah perdagangan manusia.

Adapun  dalam jurnal  tersebut  membahas  mengenai  hukuman  mengenai  kasus

human  trafficking.  Akan  tetapi  jurnal  tersebutpun  memiliki  perbedaan  dengan

kajian peneliti  yang lebih menekankan kepada kebijakan luar  negerinya,  maka

dari itu bisa menjadi acuan peneliti dalam melakukan kajian penelitiannya.

1.5  Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan skripsi ini mencakup dua tujuan yaitu, tujuan umum

dan tujuan khusus:

1.5.1 Tujuan Umum

Penelitian  ini  ditujukan  untuk  menggambarkan  secara  umum  dan

mendeskripsikan  tentang  human  trafficking  dari  Indonesia  ke  Malaysia  2011-

2015. 
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1.5.2 Tujuan Khusus

Penelitian ini ditujukan secara khusus untuk mengkaji dan menganalisis

faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kebijakan  Indonesia  dalam  penanggulangan

human trafficking ke 2011-2015. 

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini  merupakan rangkaian disiplin ilmu yang telah didapatkan

peneliti  selama masa  kuliah  di  Universitas  Jenderal  Achmad  Yani  (UNJANI).

Peneliti  membagi  manfaat  hasil  penelitian  kedalam dua  bagian,  yaitu  manfaat

teoritis dan manfaat praktis.

1.6.1 Manfaat Teoritis

Manfaat  teoritis  dari  penelitian  ini  diharapkan  dapat  berguna  untuk

menambah  ilmu  pengetahuan  bagi  pengembang  studi  Hubungan  Internasional,

dan  sebagai  referensi  atau  bahan  kajian  bagi  pihak  yang  tertarik  untuk

mempelajari maupun meneliti lebih lanjut mengenai kajian human trafficking di

Indoneisa. Penelitian ini juga diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran

konsep dan teori, serta sebagai referensi atau sumber dan bahan kajian tambahan

bagi pihak lain yang ingin memperluas kajian Hubungan Internasional.

1.6.2 Manfaat Praktis

Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  dan  menambah

pengetahuan serta wawasan bagi para peneliti Hubungan Internasional, dan dapat

digunakan  oleh  para  akademisi,  dosen,  mahasiswa  dan  masyarakat  pada

umumnya, terutama oleh pemerintah Indonesia dan Malaysia.
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1.7  Kerangka Pemikiran

Untuk  membantu  mengkaji  permasalahan  dan  mempermudah  proses

penelitian  diperlukan  landasan  untuk  memperkuat  analisis,  maka  peneliti

menggunakan pendekatan yang sesuai dengan masalah yang ada untuk dijadikan

sebagai  dasar  pemikiran.  Pendekatan  dan  konsep,  dalam  arti  yang  sederhana

kedua  hal  tersebut  adalah  suatu  cara  untuk  melihat,  menyelesaikan  atau

memecahkan  dan  menjelaskan  sebuah  fenomena  tertentu.  Untuk  menjelaskan

fenomena  yang  diangkat  ke  dalam  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan

pendekatan  neorealisme,  dengan  teori  kebijakan  luar  negeri,  dan  konsep  yang

digunakan dalam penelitian ini adalah konsep human security, human trafficking,

dan transnasional.

1.7.1 Pendekatan Neorealisme

Salah satu pemikir  strategis dalam studi hubungan internasional,

Barry Buzan membagi sektor keamanan yang baru dalam lima dimensi.

Kelima dimensi tersebut adalah militer, politik, lingkungan, ekonomi dan

sosial.  Kelima dimensi  ini  dapat  dianalisa  dengan menggunakan empat

level analisa yang meliputi individu, nasional, regional dan internasional.15

Pendapat Buzan ini memungkinkan kita untuk menganalisa permasalahan

dan isu yang berkembang pada masing-masing level analisa terkait dengan

isu sektor keamanan yang diamati. 

15 Barry Buzan, “People, States and Fear : An Agenda for International Security Studies in the
Post Cold War” dalam Perwita, Anak Agung Banyu, “Redifinisi KOnsep Keamanan : PAndangan
Realisme  dan  Neo  Realisme  dalam  HI  Kontemporer”  dalam  Hermawan,  Yulius  P  (ed),
“TRansformasi dalam Studi Hubungan Internasional :  Aktor,  Isu dan Metodologi,  Graha Ilmu,
Bandung, 2007, hal 35
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Seperti  dalam  unit  analisa  individu  dengan  isu  keamanan  non

militer  lingkungan akan menyangkut  tentang keamanan manusia  dilihat

dari aspek lingkungan yang mungkin mengancam. Karena perkembangan

dunia dan ancaman keamanan yang semakin berkembang dan kompleks

tidak  hanya  berkaitan  dengan  masalah  militer,  maka  konsep  keamanan

perlu  didefinisikan ulang.   Ekonomi adalah  segala  kegiatan  pemerintah

dan masyarakat di dalam pengelolaan faktor produksi yaitu bumi, sumber

alam, tenaga kerja, modal, teknologi dan management di dalam produksi

serta  distribusi  barang  dan  jasa  demi  kesejahteraan  rakyat,  baik  fisik

material  maupun mental spiritual.  Ketahanan ekonomi diartikan sebagai

kondisi dinamis kehidupan perekonomian bangsa yang berisi keuletan dan

ketangguhan kekuatan nasional dalam menghadapi serta mengatasi segala

tantangan,  ancaman,  hambatan  dan  gangguan  yang  datang  dari  luar

maupun  dari  dalam  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  untuk

menjamin  kelangsungan  perekonomian  bangsa  dan  negara  Republik

Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 

Berkaitan dengan kelangsungan perekonomian bangsa dan negara

Republik  Indonesia,  prosperity  approach juga  berperan  penting  untuk

meningkatkan  kesejahteraan  rakyat  di  wilayah  perbatasan  yang  pada

akhirnya masyarakat perbatasan tersebut akan semakin kuat rasa identitas

kebangsaan  sebagai  bagian  dari  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.

Sebagian besar daerah perbatasan di Indonesia masih merupakan daerah

tertinggal  dengan  sarana  dan  prasarana  sosial  dan  ekonomi  serta
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pertahanan dan keamanan yang masih sangat terbatas. Pandangan dimasa

lalu bahwa kawasan perbatasan merupakan kawasan yang perlu diawasi

secara ketat karena menjadi tempat persembunyian para pemberontak telah

mengakibatkan  kawasan perbatasan  di  beberapa  daerah  menjadi  daerah

yang  kurang  tersentuh  oleh  dinamika  pembangunan  khususnya  bidang

sosial  dan  ekonomi,  sehingga  masyarakat  di  daerah  perbatasan  pada

umumnya miskin dan akibatnya banyak yang berorientasi kepada negara

tetangga. Di sisi lain negara tetangga seperti Malaysia, telah membangun

pusat-pusat  pertumbuhan  di  sepanjang  koridor  perbatasannya  melalui

berbagai  kegiatan  ekonomi  dan  perdagangan  yang  telah  memberikan

keuntungan bagi pemerintah maupun masyarakatnya. Pada saat sekarang

ini seiring dengan kebijakan pemerintahan SBY-Kalla seperti di atas, serta

adanya  berbagai  kasus  yang  terkait  dengan  masalah  perbatasan,

memunculkan perhatian dari segala sektor terhadap perbatasan.16 Namun

ada kalanya perhatian yang diberikan terhadap masalah perbatasan masih

mencampuradukan  antara  masalah  kedaulatan  dengan  masalah

pengelolaan  kewilayahan.  Untuk  itulah  pendekatan  security  approach

sudah harus berubah kepada konsep prosperity approach.

1.7.2 Teori Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri dapat dijalankan melalui berbagai cara, namun tiga

yang paling umum adalah perang, perdamaian dan kerjasama ekonomi. Menurut

Holsti,  lingkup  kebijakan  luar  negeri  meliputi  semua  tindakan  serta  aktivitas

16 Kementerian Koordinator Bidang Polhukam, http://www.bakosurtanal.go.id (diakses 14 April
2016)

http://www.bakosurtanal.go.id/
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negara terhadap lingkungan eksternalnya dalam upaya memperoleh keuntungan

dari  lingkungan  tersebut,  serta  hirau  akan  berbagai  kondisi  internal  yang

menopang formulasi  tindakan tersebut.17 Lingkungan ekternal tersebut sebagian

besar telah mendorong Indonesia unutk membuat kebijakan dalam bentuk upaya

dalam permasalahan human trafficking ke Malaysia. K.J. Holsti memberikan tiga

kriteria untuk mengklasifikasikan tujuan-tujuan politik luar negeri suatu negara,

yaitu:

 Nilai (values) yang menjadi tujuan dari para pembuat keputusan.

 Jangka waktu yang dibutuhkan untuk mencapai suatu tujuan yang

telah ditetapkan. 

Dengan kata  lain  ada tujuan jangka pendek (short-term),  jangka

menengah (middle-term),dan jangka panjang (long-term).

 Tipe tuntutan yang diajukan suatu negara kepada negara lain.

Menurut Holsti perubahan pada politik luar negeri dapat disebabkan oleh

masalah-masalah  seperti,  tingkat  keterlibatan  faktor  eksternal,  kebijakan dalam

menghadapi  faktor  luar  itu,  arah  dari  keterlibatan  faktor  luar,  dan  komitmen

militer dan diplomasi dalam urusan luar negeri.

Dari  perspektif  masalah  eksternal  ini,  Holsti  juga  memberikan  empat

tipologi dari perubahan politik luar negeri suatu negara. 

1. Isolasi,  ketika  faktor-faktor  eksternal  tidak  dapat  sama  sekali

mempengaruhi kebijakan luar negeri yang dibuat.  Di satu sisi hal

17 Reza Rahadian Akhmad. Kebijakan Indonesia Dalam Menghadapi ASEAN Open SKY 2015. Skirpsi. 
UNJANI
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ini dapat mengurangi kepentingan politik luar negeri suatu negara

serta menghindari peran militer dan diplomasi. 

2. Self-reliance, ditandai dengan lebih maju dari tipe isolasi, dengan

adanya relasi dengan faktor eksternal. Akan tetapi, peranan militer

dan diplomasi masih sedikit. 

3. Ketergantungan,  yaitu  suatu  entitas  negara  yang  mulai  sangat

tergantung  pada  faktor-faktor  “luar  negeri”  sehingga  berbagai

hubungan  dan  urusan  luar  negeri  menjadi  faktor  yang  cukup

dominan dalam kehidupan politik suatu negara. 

4. Non-alignment  diversification  menjadi  tipe  terakhir  yang

menunjukkan  besarnya  pengaruh  dari  faktor  luar  yang  secara

langsung  mengarahkan  interaksi  yang  ada.

Perspektif-perspektif  di  atas  lebih  melihat  dari  faktor-faktor

domestik dan eksternal, namun tidak melihat sistem politik yang

ada.18

Kebijkan luar negeri suatu negara mempunyai pengaruh terhadap setiap

keputusan yang akan diambil oleh pemegang keputusan yaitu pemimpin negara,

maka  dari  ituseorang  pemimpin  dalam  mengambil  keputusan  akan

mempertimbagkan dari berbagai aspek. Karena pengambilan keputusan tersebut

akan menjadi pengaruh untuk kebijakan luar negerinya.

1.7.3 Konsep Transnasional

Kejahatan Transnasional (transnational crime) merupakan kejahatan yang

mengemuka di abad ke-21 seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan

18 Iing Nurdin. Analisis Politik Luar Negeri. Diktat Matakuliah Analisis Politik Luar Negeri. Cimahi. 2014
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teknologi informasi di era globalisasi. Fenomena ini tidak saja mengancam state

souvereignity  tapi  juga  masyarakat  internasional,  oleh  karena  itu  PBB  telah

mengesahkan  UN  Convention  Againt  Transnational  Organized  Crime

(UNCATOC)  atau  yang  dikenal  dengan  sebutan  Palermo  Convention  pada

Palermo Meeting ke-62 tanggal 15 November 2000”.19

Pengertian “Transnational” meliputi 1) dilakukan di lebih dari satu negara,

2) persiapan, perencanaan, pengarahan dan pengawasan dilakukan di negara lain,

3) melibatkan organized criminal group dimana kejahatan dilakukan di lebih satu

negara, 4) berdampak serius pada negara lain. Organized criminal group memiliki

karakteristik yaitu: 1)  memiliki struktur grup, 2) terdiri dari 3 orang atau lebih, 3)

dibentuk untuk jangka waktu tertentu, 4) tujuan dari kejahatan adalah melakukan

kejahatan  serius  atau  kejahatan  yang  diatur   dalam  konvensi,  5)  bertujuan

mendapatkan  uang  atau  keuntungan  materil  lainnya.  Kriteria  kejahatan  serius

(serious  crime) berdasarkan UNCATOC yaitu:  1)  ditentukan oleh  negara yang

bersangkutan sebagai kejahatab (serius), dan 2) diancam pidana penjara minimal 4

tahun.  Sementara  itu,  UNCATOC mensyaratkan  suatu  negara  mengatur  empat

jenis kejahatan yaitu: 1) peran serta dalam criminal organized criminal group, 2)

money laundering, 3) korupsi, dan 4) obstruction of justice (misalnya pemberian

alat bukti maupun kesaksian padahal tidak diminta).20

1.7.4 Konsep Keamanan Manusia (Human Security)

19 Nyamin,”Peran TNI Dalam Menanggulangi Kejahatan Transnasional Di 
Perbatasan Darat RI-Timor Leste (2006-2009),” skripsi., Uiversitas Jenderal 
Achmad Yani, 2011.
20 Ibid. Hal 39
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Human Security  atau keamanan manusia telah sejak lama menjadi salah

satu  fokus  perhatian  Hubungan  internasional.  Namun  konsep  security  atau

keamanan ini telah mengalami perluasan makna. Pemahaman konsep keamanan

ala  pemikiran  tradisional  tidak  lagi  dapat  digunakan  untuk  melihat  hubungan

internasional di era kontemporer saat ini. Jika kau tradisionalis mengidentifikasian

keamanan  sebagai  hal-hal  yang  berbau  militerisme,  maka  pemaknaan

kontemporernya  tentu  sangat  berbeda.  Keamanan  sekarang  lebih  kepada

keamanan manusia  (human security)  dan  keamanan lingkungan (environmenta

security).  Sudah  saatnya  keterkaitan  manusia  dengan  lingkungan  memberikan

pengaruh yang tegas dalam pembuatan kebijakan negara dan juga hubungan antar-

negara melalui green politics. Sudah saatnya pula untuk memaksimalkan potensi

green  politics  mengingat  krisis  lingkungan  global  yang  sejak  beberapa  tahun

terakhir tengah melanda bumi.21

Human security  bukanlah  suatu  hal  yang baru,  melainkan konsep yang

secara  luas  mencakup  isu  nonmiliter.  Definisi  dan  upaya  seperti  pencapaian

human  security  tiap  negara  berbeda  karena  disparitas  sudut  pandang  dan

pengalaman.  Sementara  itu  UNDP  mendefiniskan  human  security  sebagai

berikut:22

Keamanan manusia dapat dikatakan memiliki dua aspek utama: pertama,

keamanan dari ancaman kronis seperti  kelaparan,  penyakit dan represi.  Kedua,

keamanan dari  perlindungan  dan gangguan  yang mendadak  serta  menyakitkan

dalam pola kehidupan sehari-hari baik di rumah, di pekerjaan atau di masyarakat.

21 Yanuar Ikbar, Metodologi & Teori Hubungan Internasional (Bandung: Refika Aditama, 2014). Hal 203
22 Ibid. Hal 203 
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Ancaman tersebut ada di semua tingkat pendapatan dan pembangunan nasional.

Daftar  anacaman  terhadap  keamanan  lama  manusia,  tetapi  sebagian  dapat

dianggap  di  bawah  beberapa  kategori  utama:  keamanan  ekonomi,  keamanan

makanan,  kemanan  kesehatan,  keamanan  lingkungan,  keamanan  pribadi,

keamanan  komunitas,  keamanan  politik.23 Berdasarkan  pemdefinisian  human

security  oleh  UNDP,  didapatkan  benang  merah  bahwa  lingkungan  merupakan

salah satu scope yang dijangkau oleh secara langsung maupun tidak langsung oleh

human security. 

Jika melihat dari aspek keamanan manusia (human security), akibat dari

kegiatan-kegiatan industri  yang dilakukan oleh negara-negara di  dunia saat  ini

memberikan  pengaruh  buruk  bagi  keamanan  manusia  baik  kesehatan  manusia

maupun  masalah  ekonomi  mengingat  drastisnya  peningkatan  pembuangan  gas

karbon dioksida  yang dilakukan oleh  negara-negara  di  dunia  terutama negara-

negara  maju  untuk  tetap  menjalankan  pabrik-pabriknya.  Pengaruh  kerusakan

lingkungan ini dirasakan juga oleh seluruh umat manusia khususnya Indonesia.

Human  security  mengandung  pengertian  melindungi  individu  dari  ancaman-

ancaman yang dapat merusak integritasnya sebagai manusia, baik ancaman yang

dapat menimbulkan kehancuran fisik maupun kehancuran terhadap kepemilikan

individu.  Menurut  Barry Buzan yang dalam bukunya  People,  State,  and Fear

menyatakan  bahwa  “security,  in  any  objective  sence,  measuresthe  absence  of

threat to acquired values, in a subjective sence,  the absence of fear that such

values will be attacked”.24

23 Ibid. Hal 204
24 Ibid. Hal 204 
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Perhatian terhadap human security muncul sejak munculnya perang dingin

dan  diperkuat  oleh  glombang  globalisasi  yang  melahirkan  arus  balik  karena

beberapa efek negatifnya terhadap negara-negara lemah, kelompok, dan individu

tertentu. menguatnya gagasan dan upaya human security  yang merupakan reaksi

terhadap masalah-masalah kemanusiaan yang melanda dunia saat ini, mulai dari

pengungsi akibat konflik dan kekerasan fisik,  penjualan anak-anak dan wanita,

masalah pangan, terorisme, perdagnagan senjata ilegal,  pelanggaran HAM, dan

sebagainya.25

Berdasarkan  Human  Development  Report  dari  UNDP  tahun  1994

mengenai  definisi  human  security,  bahwa  lingkup  keamanan  global  harus

diperluas sehingga termasuk kategori ancaman, yaitu:26

a. Keamanan Ekonomi

Keamanan ekonomi membutuhkan sebuah jaminan terhadap pendapatan

dasar dari individu. Pendapatan individu biasanya diperoleh melalui kerja yang

produktif  atau  menguntungkan,  atau  sebagai  jalan  terakhir,  diperoleh  melalui

jaminan  sosial.  Masalah  pengangguran  merupakan  faktor  penting  yang

menyebabkan ketegangan politik dan kekerasan etnis.

b. Keamanan Kesehatan

Keamanan  kesehatan  bertujuan  untuk  menjamin  perlindungan  dari

penyakit  dan  gaya  hidup  yang  ridak  sehat.  Di  negara-negara  berkembang,

penyebab  utama  kematian  adalah  penyakit  menular  dan  penyakit  parasit.  Di

negara-negara  industri,  penyebab  utama  kematian  adalah  penyakit  sistem

25 Ibid. Hal 205
26 Ibid. Hal 205
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peradaran darah, masyarakat miskin terutama anak-anak di daerah pedesaan, baik

di negara-negara berkembang dan industri, memiliki tingkat ancaman kesehatan

yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan oleh kekurangan gizi, kekurangan pasokan

obat-obatan, dan air bersih untuk kebutuhan kesehatan.

Secara singkat UNDP mendefinisikan human security sebagai berikut:27

a. Aman  dari  ancaman  kronis,  seperti  kelaparan,  penyakit,  dan

represi.

b. Human  security  juga  mengandung  makna  adanya  perlindungan

dari  gangguan  yang  datang  secara  tiba-tiba  dan  menyakitkan  atas  pola  hidup

keseharian  seseorang,  baik  di  dalam  rumah,  dalam  pekerjaan,  maupun  dalam

komunitas.

Selanjutnya, konsep dasar human security menekankan pentingnya empat

karakteristik  esensial,  yakni  bahwa konsep  human security  haruslah  universal,

interdependen,  terjamin melalui  pencegahan dini,  dan  berbasis  pada  penduduk

(people-centred).  Jadi  secara  umum,  definisi  human  security  menurut  UNDP

tahun 1994 mencakup:28

a. Freedom  from  fear  (bebas  dari  rasa  takut)  memfokuskan  pada

kekerasan untuk dikelola secara realistik, tindakan pengelolaannya

antara lain bantuan darurat, pencegahan dan resolusi monflik, dan

peace building.

b. Freedom  from  want  (bebas  dari  ketidakmampuan  memiliki)

memfokuskan  pada  gagasan  bahwa  kekerasan,  kemiskinanm

27 Ibid. Hal 206
28 Ibid. Hal 206
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ketimpangan  sosial,  penyakit,  dan  kerusakan  lingkungan  adalah

konsep yang tidak terpisahkan dalam bahasan human security.

1.7.5 Konsep Human Trafficking

Asumsi  bahwa  perdagangan  orang  merupakan  kejahatan  lintas  negara

sudah  tidak  kita  ragukan  lagi,  tetapi  menyatakan  babhwa  perdagangan  orang

hanya urusan lintas negara merupakan suatu kekeliruan karena pada kenyatannya

perdagangan orang bisa jiga terjadi dalam kontek lintas negara.29

Protokol  Palermo  Tahun  2000  mendefinisikan  perdagangan  orang

sebagai:30

a) Pengertian  pertama  menurut  Protokol  Palermo  adalah  perekrutan,

pengiriman,  pemindahan,  penampungan atau  penerimaan orang,  dengan

cara ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan,

penculikan,  penipuan,  penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi

memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan untuk mencapai

persetujuan dari seseorang yang memiliki kekuasaan atas orang lain, untuk

tujuan  eksploitasi.  Eksploitasi  termasuk,  minimal,  eksploitasi  untuk

melacurkan orang lain atau bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau

pelayanan  paksa,  perbudakan  atau  praktek-praktek  serupa  perbudakan,

penghambaan atau pengambilan organ tubuh;

b) Sedangkan  yang  kedua  adalah  persetujuan  dari  korban  perdagangan

manusia untuk eksploitasi dimaksud ditetapkan dalam sub ayat (a) menjadi

29 Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, Perdagangan Orang “Dimensi, Instrumen Internasional dan 
Pengaturannya di Indonesia”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011. Hal 19
30 Ibid. Hal 19
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tidak relevan jika salah satu cara yang tertera dalam sub ayat  (a) telah

digunakan.

1.8 Asumsi

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti mencoba

mengambil asumsi sebagai berikut:

1. Human trafficking merupakan suatu kejahatan seperti halnya dapat

dilakukan dengan tipuan dan memperdaya korban, dengan adanya

akses kedekatan geografi  dengan Negara lain,  maka hal tersebut

dimanfaatkan  oleh  pelaku.  Kegiatan  yang  melewati  suatu  lintas

batas negara maka dapat disebut dengan kejahatan transnasional.

2. Suatu  negara  memiliki  kebijakan  luar  negeri  hal  itu  merupakan

upaya  suatu  negara  untuk  dapat  memenuhi  kebutuhan

nkepentingan nasionalnya, dengan melalui keseluruhan sikap dan

aktivitasnya  untuk  mengatasi  dan  memperoleh  keuntungan  dari

lingkungan eksternalnya.

1.9 Alur Pemikiran

IndonesiaMalaysia
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1.10 Metode penelitian

1.10.1 Metode Penelitian Kualitatif

Faktor Eksternal:

 Visa kunjungan

 Migrasi

 Pemanfaatan 
buruh migran 
murah

Kebijakan Luar

Negeri 

Indonesia

 Pengawasan 
kekonsuleran

 Bantuan sosial 
dan repatriasi 
WNI

 Layanan 
konseling dan 
bantuan medis

 Bantuan hukum

Human Trafficking

Faktor Terjadnya Human

Traffickng

 Kemiskinan

 Pendidikan

 Perpindahan 

penduduk

 Diskriminasi

 Budaya ptriarki

 Keuntungan ekonomi

 Penegakan hukum

Faktor   Internal  :

 Lemahnya 
koordinasi antar 
lembaga

 Lemahnya 
penegakan hukum
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Metode  penilitan  kualitatif  yang  berasal  dari  kata  “kualitas”  menunjuk

pada segi “alamiah” yang dipertentangkan dengan “kuantum” atau “jumlah”. Jadi,

penelitian  kualitatif  tampaknya  diartikan  sebagai  penelitian  yang  tidak

mengadakan perhitungan. Ada  beberapa  isitilah  yang  digunakan  untuk

menyebut persamaan penelitian kualitatif, yaitu penelitian atau inkuiri naturalistic

atau  alamiah,  etnografi,  interaksionis-simbolik,  perspektif  ke  dalam,

etnometodologi, The Chicago School”, fenomenologis, studi kasus, interpretative,

ekologis dan deskriptif.31

Menurut Bogdan & Taylor: Metode Kualitatif adalah prosedur penelitian

yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut Bogdan & Taylor, pendekatan ini

diarahkan  pada  latar  dan  individu  tersebut  secara  menyeluruh  (holistic).  Jadi,

dalam  hal  ini  tidak  boleh  mengisolasikan  individu  atau  organisasi  ke  dalam

variabel  atau  hipotesis,  tetapi  harus  memandangnya  sebagai  bagian  dari  suatu

keutuhan.32

Menurut Guba, Penelitian Kualitatif adalah suatu penelitian:

1. inquiri naturalistic selalu adalah suatu taraf.

2. Taraf  sejauh  mana  tingkatan  pengkajian  adalah  naturalistic  merupakan

fungsi sesuatu yang dilakukan oleh peneliti.

3. Yang  dilakukan  oleh  peneliti  berkaitan  dengan stimulus  variabel  bebas

atau kondisi antiseden yang merupakan dimensi paling penting.

31 Ing Nurdin, “Konsep Dasar Penelitian Kualitatif”, materi perkuliahan yang disampaikan  pada mata 
kuliah Metode Penelitian Sosial Kualitatif, Cimahi, 2013.
32 Ibid. Hal 33.
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4. Dimensi penting lainnya adalah apa yang dilakukan oleh peneliti dalam

membatasi rentangan respons dari keluaran subyek.

5. Inkuiri  naturalistic  tidak  mewajibkan  peneliti  agar  terlebih  dahulu

membentuk konsepsi-konsepsi atau teori-teori tertentu mengenai lapangan

perhatiannya;  sebaliknya  ia  dapat  mendekati  lapangan  perhatiannya

dengan  fikiran  murni  dan  memperkenankan  interpretasi-interpretasinya

muncul dari dan dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa nyata.

6. Istilah naturalisitik merupakan istilah yang memodifikasi penelitian atau

metode, tetapi tidak memodifikasi gejala atau fenomena.

Karakteristik penelitian kualitatif menurut Bogdan & Biklen ada lima buah

ciri. Sedangkan Lincoln & Guba ada 10 buah ciri. Dibawah ini adalah ciri atau

karakteristik  yang diberikan oleh Lexi Molleong yang merupakan sintesis  atau

campuran dari kedua karakteristik di atas.33

1. Latar Alamiah (natural setting)

2. Manusia sebagai Alat (instrument)

3. Metode Kualitatif

4. Analisa Data secara Induktif

5. Teori dari Dasar (Grounded Theory)

6. Deskriptif

7. Lebih mementingkan proses daripada Hasil

8. Adanya “Batas” yang ditentukan oleh “Fokus”

9. Adanya Kriteria Khusus untuk Keabsahan Data

10. Desain Penelitian bersifat Sementara

33 Ibid. Hal 38.
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11. Hasil Penelitian Dirundingkan dan Disepakati Bersama

12. Paradigma Non-Positivistik

13. Memanfaatkan pengetahuan yang tak terkatakan

14. Pengambilan sample lebih mengutakan Porposive

15. Model laporan penelitian lebih kepada studi kasus

16. Penafsiran Ideografik

17. Aplikasi Tentatif

1.10.2 Tipe penelitian Deskriptif

Dalam pandangan Sukmadinata menyebutkan bahwa penelitian deskriptif

adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-

fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia.

Fenomena  itu  bisa  berupa  objek  bentuk,  aktivitas,  karakteristik,  perubahan,

hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena

lainnya.34

1.10.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam  penelitian  kualitatif,  pengumpulan  data  dilakukan  pada  natural

setting (kondisi yang alamiah), sumber primer, dan teknik pengumpulan dan lebih

banyak  pada  observasi  berperan  serta  (participan  observation),  wawancara

mendalam (in depth interiview) dan dokumentasi. Catherine Marshall, Gretchen B

Rossman, menyatakan bahwa “the fundamental methods relied on by qualitative

34 Drs. Yanuar Ikbar,”Metodologi & Teori Hubungan Internasional”, Refika Aditama, Bandung, 2014. Hal 
17-18.
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researchers  for  gathering  information  are,  participation  in  the  setting,  direct

observation, in-depth interviewing, document review”.35

1.10.4 Instrumen Penelitian

Dalam penelitian  ini  penulis  menggunakan  penelitian  kualitatif,  seperti

menurut Kirk & Miller, Penelitian Kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu

pengetahuan social yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada

manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut

dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.36

Metode  penelitian  kualitatif  adalah  metode  penelitian  yang  digunakan

untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah, dimana peneliti merupak instrumen

kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi (gabungan), analisa

data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna (verstehen)

dari pada generalisasi.37

1.10.5 Lokasi penelitian

Dalam  penelitian  ini  penulis  memperoleh  data dan  informasi  yang

bersumber dari berbagai tempat yang  dapat memungkinkan  peneliti untuk

mendapatkan data yang  dapat dipertanggung  jawabkan  secara akademis,

diantaranya:

No
Lokasi

Penelitian

Teknik
Pengumpulan

Data

Sumber
Data/Informan

Data yang
Dikumpulkan

35 Sugiyono,”Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D”,Alfabeta, 
Bandung, 2010. Hal 309. 
36 Ing Nurdin, “Konsep Dasar Penelitian Kualitatif”, materi perkuliahan yang disampaikan  pada mata 
kuliah Metode Penelitian Sosial Kualitatif, Cimahi, 2013.
37 Ibid. Hal 37.
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1 BNP2TKI
Wawancara
dan Studi
Literatur

Bapak
Kombespol

Wachjudi Triono

Faktor Internal 
dan Eksternal

2

Kementerian Luar
Negeri

Direktorat
Perlindungan WNI

dan BHI

Wawancara
dan Studi
Literatur

Ibu Nurfika
Wijayanti

- Kebijan luar
negeri

Indonesia
dalam

penanggulangan
Human

trafficking
- Peran Kemenlu

dalam
penanggulangan

human
trafficking 

Bapak Herman
Mounte

3

Perpustakaan
FISIP Universitas
Jenderal Achmad

Yani
Jl. Terusan

Jenderal Sudirman,
Cimahi.

Studi Literatur
- Buku

- Human 
Trafficking

- Kerangka 
Teoritis

- Metode 
Penelitian

4

Badan
Perpustakaan Dan

Arsip Daerah
Provinsi Jawa

Barat

Studi Literatur - Buku

- Aspek 
Hukum 
Perdaganga
n Orang di 
Indonesia

- Upaya 
hukum 
human 
trafficking

5
Perpustakaan Ali
Alatas Kemenlu

Studi Literatur - Buku 
- Tabloid

Diplomasi

1.10.6 Waktu Penelitian



34

Peneliti  membutuhkan  waktu   sekurang-kurangnya  direncanakan  dalam

kurung waktu selama 6 bulan, dimulai dari bulan Februari 2016 sampai Juli 2016,

dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No Kegiatan
Waktu Penelitiaan 2016

April Mei Juni Juli Agst sept

1
Pengajuan Judul 
Penelitian

2
Proses Pengumpulan 
Data

3
Pembuatan Usulan 
Penelitian

4 Bimbingan

5
Seminar Usulan 
Penelitian

6 Penelitian di Lapangan

7 Bimbingan Skripsi

8
Ujian Seminar Draf / 
Prasidang

9 Sidang Skripsi

1.10.7 Sumber Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data

yang diperoleh langsung dari narsumber atau informan yang dipilih menggunakan

purposive sampling.  Peneliti bertemu langsung dengan narasumber yang secara

komprehensif  mendiskripsikan  tentang  faktor-faktor  yang  mempengarujhi

kebijakan Indonesia dalam penanggulangan human trafficking ke Malaysia. Tetapi

untuk  narasumber  ada  kemungkinan  akan  berkembang,  maka  peneliti

menggunakan  teknik  snowball  sampling.  Snowball artinya  sumber  data  yang

digunakan semakin lama semakin banyak.38

38 Sugiyono,”Cara Mudah Menyusun: Skripsi”, Op. cit, hal 302.
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Selanjutnya peneliti menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh

dari  dari penelitian kepustakaan yang meliputi bahan-bahan seperti buku, jurnal,

artikel,  surat  kabar,  majalah,  dan  media  lain  yang  mendukung  penelitian.

Penggunaan  berbagai  macam  domain/situs  internet  sebagai  sumber  data  juga

digunakan untuk menunjang penelitian ini. 

1.10.8 Teknik Analisa Data

Analisa  data  kualitatif  adalah  proses  mencari  dan  menyusun  secara

sistematis  data  yang  diperoleh  dari  hasil  wawancara,  catatan  lapangan,  dan

dokumentasi,  dengan  cara  mengorganisasikan  data  kedalam  kategori,

menjabarkan kedalam pola, memillih mana yang penting dan yang akan dipelajari,

dan  membuat  kesimpulan  sehingga  mudah  dipahami  oleh  diri  sendiri  maupun

orang lain. Analisa data dilakukan untuk menghubungkan antara konsep dengan

data yang diperoleh sehingga data tersebut bisa diolah dan dievaluasi. Analisa data

merupakan salah satu proses yang penting dalam penelitian kualitatif dan analisa

data dilakukan untuk mencari pola dari fenomena atau permasalahan yang diteliti

setelah digabungkan dengan konsep teori atau pendeketan yang digunakan.39

Wawancara yang di lakukan dengan Bapak Kombelpol Wachjudi Triono

Kasubdit  PPNS  BNP2TKI,  Bapak  Herman  Mounte  Fungsional  Diplomat

Direktorat WNI dan BHI, Ibu Lidya Nuriyana dari subdit III human trafficking

Bareskrim.

Analisa  data  kualitatif  adalah  bersifat  induktif,  yaitu  suatu  analisa

berdasarkan data  yang diperoleh,  selanjutnya dikembangkan menjadi  hipotesis.

39 Emah  Jumiatin,  “Faktor-Faktor  Penghambat  Proses  Keanggotaan  Turki  di  Uni  Eropa,”  skripsi.,
UNJANI, 2012, hal 48-49.
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Berdasarkan  hipotesis  yang  dirumuskan  dari  data  yang  diperoleh  tersebut,

selanjutnya  dicarikan  data  lagi  secara  berulang-ulang  sehingga  akhirnya  dapat

disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang

terkumpul. Bila berdasarkan data yang dapat dikumpulkan secara berulang-ulang

dengan  teknik  triangulasi,  ternyata  hipotesis  diterima,  maka  hipotesis  tersebut

berkembang menjadi teori.40

1.10.9 Proses Analisa Data

1.10.9.1 Reduksi Data (Data Reduction)

Dalam penelitian  kualitatif,  peneliti  mengumpulkan data  yang sebnyak-

banyaknya baik itu data primer atau data sekunder. Maka dari itulah peneliti harus

melakukan reduksi data untuk memilih data yang telah ada yang sesuai dengan

penelitian yang dilakukan. Mereduksi data berarti merangkum, memilih data-data

yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

Dengan demikian,  data yang telah direduksi  akan memberikan gambaran yang

lebiih  jelas  dan  mempermudah  peneliti  untuk  melakukan  pengumpulan  data

selanjutnya.41

Reduksi data yang dilakukan dalam penelitian yang berjudul “Kebijakan

Luar Negeri Indonesia Dalam Penanganan Human Trafficking Ke Malaysia,” ini

yaitu dengan merangkum data dari berbagai sumber, baik melalui studi pustaka,

media cetak, maupun elektronik yang berkaitan dengan bahasan skripsi.

1.10.9.2 Penyajian Data (Data Display)

40 Ibid. Hal 49.
41 Ibid. Hal 49-50
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Hal yang dilakukan oleh peneliti  setelah mereduksi  data  adalah dengan

melakukan penyajian data yang berupa uraian singkat, bagan dan hubungan antar

kategori. Dalam penelitian kualitatif penyajian data yang paling sering dilakukan

menurut Miles dan Huberman dalam sugiyono adalah dengan teks yang bersifat

naratif.42 Sedangkan  penyajian  data  dalam skripsi  yang  diteliti  yaitu  “Analisis

Kebijakan Indonesia Dalam Penanganan Human Trafficking Ke Malaysia 2011-

2015”.

1.10.9.3 Kesimpulan (Conclusion)

Kesimpulan  dalam penelitian  kualitatif  adalah  merupakan  temuan  baru

yang sebelumnya belum pernah ada.43 Dan harus mampu menghasilkan informasi-

informasi yang bermakna, bahkan hipotesis atau ilmu baru yang dapat digunakan

untuk membantu mengatasi masalah dan meningkatkan taraf  hidup manusia.44

1.10.9.4 Rencana Keabsahan Data

Dalam uji  keabsahan  data,  peneliti  melakukan  uji  kredibilitas  data,  uji

transferability,  uji  dependability,  dan  uji  confirmability.45 Uji  kredibilitas  data

dapat dilakukan dengan melakukan wawancara dalam waktu yang berbeda dan

mengadakan membercheck, melalui kawan seprofesi, dan triangulasi.

Metode  Triangulasi  dalam  pengujian  kredibilitas  ini  bisa  disebutkan

sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai

waktu. Peneliti akan menggunakan sumber-sumber dan bahan referensi sebagai

pendukung  untuk  membuktikan  data  yang  telah  ditemukan.  Dalam  laporan

42 Ibid. Hal 50
43 Sugiyono, Loc. Cit.
44 Sugiyono, “Cara Mudah Menyusun: Skripsi”, Op. cit, hal 233.
45 Sugiyono, “Memahami Penelitian Kualitatif”, Op. cit, hal 121.
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penelitiannya,  akan  dikemukakan  pula  dengan  foto,  rekaman  suara,  rekaman

video atau dokumen autentik sehingga lebih dapat dipercaya dan kredibel.

Selain itu membercheck dilakukan agar informasi yang diperoleh dan akan

digunakan dalam penulisan  laporan  sesuai  dengan apa  yang dimaksud sumber

data  atau  informan.  Pelaksanaan  membercheck  dapat  dilakukan  setelah  satu

periode  pengumpulan  data  selesai,  atau  setelah  mendapat  suatu  temuan,  atau

kesimpulan.46

1.11 Sistematika Penulisan

Adapun  sistematika  penulisan  pada  penelitian  ini  yang dibagi  kedalam

lima bab yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian ini, antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang melandasi penyusunan penulisan,

yang berisi antara lain: latar belakang penelitian, fokus masalah, tinjauan pustaka,

perumusan  masalah,  tujuan  penelitian,  manfaat  hasil  penelitian,  kerangka

pemikiran, asumsi, alur pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB  II  GAMBARAN  UMUM   MENGENAI  HUMAN

TRAFFICKING DI INDONESIA

Pada  bab  ini  akan  dibahas  mengenai  sejarah  serta  peningkatan  human

ttafficking di Indonesia ke Malaysia mulai dari tahun 2011 sampai dengan tahun

2015.

BAB  III  UPAYA  INDONESIA  DALAM  PENANGGULANGAN

HUMAN TRAFFICKING DI INDOENSIA KE MALAYSIA

46 Ibid, hal 129.
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Pada bab ini  akan  dideskripsikan mengenai  upaya-upaya  yang telah  di

lakukan pemerintah Indonesia terhadap fenomena human ttrafficking di Indonesia

ke Malaysia.

BAB  IV  FAKTOR-FAKTOR  YANG  MEMPENGARUHI

KEBIJAKAN  INDONESIA  DALAM  PENANGGULANAN  HUMAN

TRAFFICKING KE MALAYSIA PADA TAHUN 2011-2015

Pada bab ini akan di deskripsikan secara merinci mengenai faktor-faktor

yang  mempengaruhi  kebijakan  indonesia  dalam  penanggulangan  human

trafficking ke Malaysia  Periode 2011-2015. 

BAB V : PENUTUP

Merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan hasil  penelitian dan

saran bagi pihak-pihak terkait, maupun bagi penelitian selanjutnya.


