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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

I.1  Latar Belakang 
Globalisasi membawa arus pergerakan manusia menjadi lebih leluasa 

bergerak dari satu negara ke negara lainnya. ‘Globalisasi adalah sebuah proses 

atau sekumpulan proses yang melibatkan peningkatan likuiditas dan pertumbuhan 

arus manusia, objek, tempat dan informasi sebagaimana struktur yang ditemukan 

akan memperlambat atau mempercepat arus tersebut’ (Ritzer 2010, hlm.2). 

Dengan kata lain, globalisasi telah menimbulkan hilangnya batas-batas yurisdiksi 

antar negara. Fenomena ini lazim dikenal dengan istilah borderless. Ibarat dua sisi 

mata uang, globalisasi dapat mendatangkan dampak positif dan negatif. Secara 

umum dampak positif yang muncul adalah peningkatan kualitas hidup suatu 

bangsa termasuk masyarakat didalamnya. Namun ironisnya globalisasi juga dapat 

mendatangkan bencana berupa munculnya ragam kejahatan dan salah satunya 

adalah kejahatan transnasional. 

Perdagangan manusia atau human trafficking telah menjadi kasus 

Internasional. Kasus yang diduga merupakan pelanggaran hak asasi manusia 

(HAM) berat ini ada hampir di setiap negara. Pemecahan demi pemecahan 

berusaha dicari oleh dunia Internasional guna meminimalisir kasus ini, namun 

belum ada satu titik terang yang menunjukan penurunan kasus atau korban. 

Human trafficking masuk sebagai kejahatan lintas batas (transnational crime) 

karena aktivitas yang terjadi diwarnai dengan tindak “jual-beli” manusia yang 

disertai dengan tindak kekerasan dimana terjadi melewati batas negara, serta 

aktivitas seperti ini merupakan suatu pelanggaran terhadap humanity ( Made 

Bayu, hlm 7). 

Human trafficking merupakan masalah isu sensitive yang sangat kompleks 

karena melibatkan perempuan, dan anak-anak diseluruh dunia yang rentan 

terhadap bahaya. Human trafficking itu sendiri telah berkembang sedemkian rupa 

dalam cakupan dan keseriusaanya sehingga sekarang menjadi fokus Internasional, 

Regional dan Nasional. Human trafficking adalah salah satu dari tiga kejahatan 
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Internasional dengan keuntungan terbesar setelah perdagangan obat-obatan dan 

senjata ilegal. Sehingga tidak mengherankan jika kejahatan Internasional yang 

terorganisir kemudian menjadikan prostisusi Internasional dan jaringan human 

trafficking sebagai fokus utama kegiatannya. 

Penyebab dari human trafficking yang terjadi selama ini berbeda dari satu 

negara ke negara lain. Adanya kondisi ekonomi buruk di negara asal yang 

membuat banyak orang untuk berimigrasi ke negara maju untuk mencari peluang 

kerja yang lebih baik. Selain itu, pendidikan yang kurang  serta peluang kerja 

sedikit di negara asal juga menjadi faktor terjadinya human trafficking. Kesulitan 

ekonomi, konflik, kejahatan dan kekerasan sosial serta bencana alam menciptakan 

situasi keputusasaan bagi jutaan orang dan membuat mereka rentan terhadap 

berbagai bentuk eksploitasi dan perbudakan. Hal seperti inilah yang sering 

dimanfaatkan para pelaku trafficking untuk meraih keuntungan. 

‘Kasus human trafficking merupakan kasus serius di dunia Internasional 

karena kasus ini terjadi hampir di seluruh dunia dan mengancam keamanan dan 

kedamaian ummat manusia yang di jamin dalam Konvensi Wina 1984 menentang 

penyiksaan, perlakuan kejam, tidak mausiawi, dan merendahkan martabat 

manusia’ ( Rahayu 2013, hlm. 5). Yang mana kasus human trafficking telah 

mencapai tahap yang mengkhawatirkan karena telah memakan banyak korban di 

Indonesia. 

 Dalam sejarah bangsa Indonesia kasus human trafficking pernah ada 

melalui perbudakan atau penghambaan. Masa kerajaan-kerajaan di Jawa, 

perdagangan orang, yaitu permpuan pada saat itu merupakan bagian pelengkap 

dari sistem feodal. Pada masa itu konsep kekuasaan raja tidak terbatas, hal ini 

tercermin dari anyaknya selir yang dimilikinya. Beberapa orang adalah putri 

bangsawan, sebagian lain adalah persembahan dari kerajaam lain dan ada juga 

selir yang berasal dari lingkungan masyarakat bawah yang jual atau diserahkan 

oleh keluarganya dengan maksud agar keluarga tersebut mempunyai keterkaitan 

dengan keluarga istana, sehingga dapat meningkatkan statusnya ( Farhana 2010, 

hlm.1)  

Perkembangan kasus human trafficking di Indonesia kian mengkhawatirkan, 

dari tahun ke tahun kasus ini meningkat tajam dan grafiknya semakin menanjak, 
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dalam artian angka yang tersembunyi dibawah permukaan jauh lebih besar 

ketimbang yang terlihat di permukaan. Data dari International Organization for 

Migration (IOM) April 2006 menunjukan bahwa human trafficking di Indonesia 

mencapai 1.022 kasus. Sementara itu berdasarkan data Badan Reserse Kriminal 

Polri pada tahun 2010 mencapai 607 kasus yang melibatkan 857 orang pelakunya, 

dan para korbanya orang dewasa 1.570 (76,4%) dan anak-anak 485 (23,6%). 

Korban yang diperdagangkan dieksploitasi secara seksual maupun kerja paksa. 

Modus yang sering dilakukan oleh para pelaku trafficking adalah dengan modus 

pengiriman tenaga keraja keluar negeri. Dari cara ini jumlah yangg paling besar 

menjadi korban adalah perempuan yaitu sebanyak 70%. 

Indonesia telah diidentifikasi sebagai sumber utama orang yang 

diperdagangkan di kawasan Asia tenggara, banyak yang terjadi dalam konteks 

migrasi tenaga kerja dan sering tidak tercatat ( Joudo Larsen 2010, hlm. 2) 

Indonesia dikenal untuk diperdagangkan baik di dalam negeri dan lintas bangsa. 

Human trafficking telah diidentifikasi sebagai isu yang memprihatinkan di 33 

provinsi di Indonesia, dengan daerah sumber yang paling signifikan menjadi 

Jawa, Kalimantan Barat, Lampung, Sumatera Utara dan Sumatera Selatan ( US 

Dapertemnt of State 2010). Hampir setengah dari orang Indonesia yang 

diperdagangkan dalam data IOM diidentifikasi Jawa sebagai provinsi rumah 

mereka (46%; 1.714). Kelompok terbesar berikutnya berasal dari Kalimantan 

Barat (20%; 722), diikuti oleh Sumatera Utara (7%; 254) dengan proporsi yang 

lebih kecil mengidentifikasi Nusa Tenggara Barat (6%; 237), Lampung (5%;189) 

dan lain-lain sebagai provinsi rumah mereka. Meskipun perdagangan dalam 

negeri telah diidentifikasi sebagai masalah di Indonesia, serta negara-negara  Asia 

tenggara lainnya (ARTIP 2010). 
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Table 1 Negara-negra Tujuan Human Trafficking dari Indonesia 2005-2010 
 

 
Sumber: Aic, IOM Indoensia 

 

Analisis data IOM Indonesia menyoroti beberapa hal ini, dengan 18 % atau 

686 korban diperdagangkan di Indonesia. Tidak ada perbedaan dalam proporsi 

laki-laki dan perempuan yang diperdagangkan di dalam negeri (18% dan 19%, 

masing-masing), meskipun anak-anak sedikit lebih dari orang dewasa yang 

diperdagangkan di dalam negeri (53% dan 47%). Tujuan yang paling umum untuk 

korban trafiking di Indonesia adalah Provinsi Kepulauan Riau (22%; 149), diikuti 

oleh Sumatera Utara (21%; 143) dan Jawa Timur (20%; 137). Kota Batam di 

Provinsi Kepulauan Riau adalah tujuan yang paling banyak dibandingkan kota-

kota lainnya. 

Analisis data IOM Indonesia menegaskan bahwa mayoritas perdagangan 

manusia dari Indoensia ke malaysia sekitar (76%; 2.800). Dari mereka yang 

diperdagangkan lintas bangsa, Malaysia adalah tujuan utama yaitu 93% (2.800) 
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dan proporsi yang sama dari pria dan wanita yang diperdagangkan ke Malaysia 

(75%,78%, masing-masing). Negara tujuan terbesar berikutnya adalah Arab 

Saudi, dengan 2% (64) dari Indonesia yang diperdagangkan di sana, dengan 

negara-negara tujuan Timur Tengah 4% (124) dari seluruh rakyat Indonesia yang 

diperdagangkan lintas bangsa. 

Dapartement Luar Negeri AS telah memberikan perkiraan yang berbeda 

selama dekade terakhir. Laporan menunjukan bahwa kira-kira 800.000 hingga 

900.000 orang diperdagangkan melintasi perbatasan nasional setiap tahun. Angka 

ini tidak termasuk korban diperdagangkan di dalam negara mereka sendiri (US 

Department of state, 2003). Pada tahun 2006, perkiraan jumlah orang yang 

diperdagangkan melintasi perbatasan nasional adalah antara 600.000 dan 800.000 

orang (US Department of State, 2006). Hal terbaru laporan perdagangan orang 

(US Department of State, 2010) menyebut angka 12,3 juta. Selain itu, Laporan 

Perdagangan Orang secara eksplisit menyatakan bahwa setiap negara 

kemungkinan akan terpengaruhi oleh perdagangan manusia sampai batas tertentu 

(US Department of State, 2008). Oleh karena itu, sebenarnya jumlah korban yang 

terlibat dalam eksploitasi seks dan kerja paksa tetap tidak diketahui 

 

Sumber: Bareskrim Polri 

Diagram 1 Jumlah Korban Trafficking Dewasa dan Anak 2004-2009 
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Sejumlah besar pekerja migran Indonesia mencari pekerjaan di Malaysia, 

baik secara legal maupun ilegal. Malaysia merupakan negara paling diminati para 

calon pekerja migran, dilihat dari segi geografisnya yang berdekatan dengan 

Indonesia, kesamaan budaya atau masih satu rumpun dengan Indonesia sehingga 

memudahkan pekerja migran beradaptasi. Pemerintah Malaysia melaporkan  

bahwa Indonesia mencapai lebih dari setengah dari angkatan kerja asing di 

Malaysia (Departemen Keuangan Malaysia 2010). The US Department of State 

2012 melaporkan bahwa sekitar 2,6 juta orang Indonesia bekerja di Malaysia 

dalam berbagai industri, termasuk pertanian, pertambangan, perikanan dan 

industri seks komersial, dan sebagai pekerja rumah tangga. 

Sebagian orang Indonesia juga dikenal untuk bekerja di industri konstruksi 

di Malaysia. Banyak dari pekerja ini melaporkan telah mengalami eksploitasi. 

Ada juga laporan dari pekerja-banyak rumah tangga perempuan Indonesia di 

antaranya bekerja di Malaysia secara ilegal melanggar menderita di tangan 

pengusaha . Dari mereka orang Indonesia yang diperdagangkan lintas bangsa 

untuk eksploitasi tenaga kerja, 93% (2.514) yang diperdagangkan ke Malaysia dan 

banyak dilaporkan menjadi sasaran berbagai pelanggaran ( Australian Institute of 

criminology 2013, hlm. 4 ) 

Amerika Serikat mengatagorikan negara-negara sasaran perdagangan 

manusia dari tingkat tertinggi hingga terendah, yaitu Tier 3, Tier 2, Tier 1. Saat ini 

Indonesai sendiri masuk katagori Tier 2, yaitu negara dengan jumlah kasus yang 

cukup banyak, namun pemerintah menunjukan keinginan untuk memperbaikinya. 

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

bekerja di luar negeri tetapi tidak terdaftar rawan menjadi korban eksploitasi 

manusia. Pada tahun 2002 Dapertemen of State USA memposisikan Indonesia 

pada Tier III (terburuk ke III) artimya Indonesia dianggap sebagai negara yang 

tidak mampu mengatasi masalah perdagangan manusia, pemasok perdagangan 

perempuan dan anak, berkomitmen kurang serius dan kurang kepeduliannya 

dalam pemberantasan kasus perdagangan manusia yang merupakan suatu tantanga 

bagi Indonesia untuk menyelamatkan anak bangsa. 
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Indonesia berupaya untuk memberantasan perdagangan manusia, 

teraktualisasikan dengan diterbitkannya Undang-Undang No.21 Tahun 2007 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang 

dilengkapi dengan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu: 

produk-produk hukum yang dihasilkan oleh pemerintah untuk menangani tindak 

perdagangan orang. Indonesia juga memutuskan menjadi anggota organisasi 

internasional yaitu International Crime Police Organization (ICPO). Kesadaran 

akan pentingnya hubungan internasional dalam adanya masalah bersama yang 

memerlukan penyelesaian bersama itu ditindak lanjuti Negara Indonesia dengan 

menjadi anggota salah satu organisasi internasional yang bernama National 

Central Bureau (NCB) Interpol atau lebih dikenal dengan sebutan International 

Crime Police Organization (ICPO)-Interpol pada tahun 1954 sesuai keputusan 

Perdana Menteri RI Nomer : Kep/PM/245/X/1954 tanggal 5 oktober tahun 1954.!

National Central Bureau (NCB)-Interpol sebagai organisasi internasional 

antar Negara yang menangani masalah transnasional crime, yang di dibentuk pada 

tahun 1923 sesuai konvensi wina tahun 1923. Salah satu bentuk transnasional 

crime yang ditangani NCB-Interpol adalah kasus perdagangan manusia (human 

trafficking). Dan kasus perdagangan manusia ini dinyatakan sebagai isu keamanan 

non tradisional atau sering disebut dengan kasus human security di banyak Negara 

di dunia ini khususnya wilayah Asia Tenggara Seperti di Indonesia. Badan ini 

adalah sebuah lembaga internasional yang anggota-anggotnya terdiri dari badan-

badan kepolisian dari berbagai negara. Di setiap negara anggota harus membentuk 

National Central Buereu (NCB) Interpol sebagai pelaksana kerjasama.  

Upaya yang dilakukan oleh NCB-Interpol dalam mengatasi Human 

Trafficking di Indoensia melakukan penempatan Atase Kepolisian disingkat 

ATPOL saat ini sudah ditempatkan di 7 negara yaitu Malaysia, Australia, Saudi 

Arabia, Thailand, Filipina, Timor Leste dan USA sedangkan ke depan 

direncanakan untuk penempatan ATPOL di Singapura, Hong Kong, Belanda, 

China, dan lain-lain. Sedangkan untuk Staf Teknis saat ini telah ditempatkan di 

Penang, Kuching dan Tawao (kesemuanya di Malaysia). Bentuk-bentuk kerja 

sama yang telah dilakukan dengan negara lain berupa perjanjian-perjanjian baik 

perjanjian ekstradisi maupun perjanjian MLA (Mutual Legal Assistance). 
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Perjanjian ekstradisi yang telah dilaksanakan antara lain dengan Malaysia (UU 

No. 9 Tahun 1974), dengan Filipina (UU No. 10 Tahun 1976), dengan Thailand 

(UU No. 2 Tahun 1978), dengan Australia (UU No. 8 Tahun 1994), dengan Hong 

Kong (UU No. 1 Tahun 2001), dengan Korea Selatan (UU No. 42 Tahun 2007) 

dan dengan RRC (proses ratifikasi). Sedangkan perjanjian MLA telah 

dilaksanakan antara lain dengan Australia (UU No. 1 Tahun 1999), dengan RRC 

(UU No. 8 Tahun 2006), dengan ASEAN (UU No. 15 Tahun 2008), dengan Hong 

Kong (proses ratifikasi) dan dengan USA (proses perundingan). 

Banyak hal yang bisa dimanfaatkan dengan keberadaan NCB-INTERPOL 

Indonesia seperti ( Sardjono 1996, hlm. 132 ) : 

a. Bantuan penyelidikan (pengecekan identitas, keberadaan seseorang, data 

exit/entry seseorang dari/ke suatu negara, dokumen, alamat, catatan 

kriminal, status seseorang, dan lain-lain), 

b. Bantuan penyidikan (pemeriksaan saksi/tersangka, pengiriman penyidik 

ke suatu negara, pinjam barang bukti, penggeledahan, penyitaan lintas 

negara, pemanggilan saksi, dan lain-lain),  

c. Pencarian buronan yang lari ke negara lain, dan lain-lain.  

Di dalam kerja sama internasional, ada beberapa jalur yang bisa ditempuh 

antara lain melalui jalur police to police. Jalur ini bisa ditempuh apabila telah 

memiliki hubungan baik dengan kepolisian negara yang diajak atau diminta untuk 

kerja sama. Apabila tidak bisa ditempuh, dapat melalui jalur INTERPOL. Jadi 

NCB-INTERPOL Indonesia yang menghubungkan ke NCB-INTERPOL negara 

lain untuk memintakan/dimintakan kerja samanya. Dan apabila hal ini masih juga 

tidak memungkinkan, baru ditempuh jalur resmi yaitu melalui saluran diplomatik 

dengan pengajuan melalui Kementerian Luar Negeri RI yang mewakili 

Pemerintah Indonesia untuk berhubungan dengan pemerintah negara lain.  

Perlu digaris bawahi bahwa apabila penyidik belum memiliki hubungan 

baik dengan kepolisian negara setempat maka dia tidak bisa/tidak boleh meminta 

bantuan ke negara tersebut. Hal itu merupakan bentuk pelanggaran mekanisme 

kerja sama dan bisa menimbulkan akibat dari mulai tidak ada tanggapan, protes 

melalui saluran diplomatik, teguran KBRI/Kemlu kepada KaPOLRI sampai citra 

negatif negara lain terhadap POLRI ( Sardjono 1996, hlm. 132 ). 
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I.2  Rumusan Masalah 

Korban human trafficking dari Indonesia ke Malaysia dari tahun ke tahun 

ternyata terus meningkat setelah pemerinta Indonesia memutuskan untuk menjadi 

anggota NCB INTERPOL dan dapat ditarik satu rumusan masalah yang menjadi 

fokus penelitian adalah “Bagaimana Upaya National Central Bureaus (NCB) 

INTERPO dalam Mengatasi Human Trafficking Indonesia ke Malaysia 

Periode 2010-2013?” 

 

I.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan permasalahan dan pertanyaan penelitian di atas, dapat 

disimpulkan bahwa tujuan dilakukan penelitian ini adalah: 

a. Mengetahui upaya National Central Bureaus (NCB) INTERPOL dalam 

mengatasi human trafficking Indonesia ke Malaysia periode 2010-2013. 

b. Memahami bagaimana terjadinya perdagangan manusia yang terjadi di 

Indonesia ke Malaysia. 

c. Menganalisa upaya yang dilakukan NCB INTERPOL dalam mengatasi 

human trafficking Indonesia ke Malaysia periode 2010-2013. 

 

I.4  Manfaat Penelitian 

Secara praktis dapat menambah wawasan mengenai kajian keilmuan tentang 

bagaimana upaya yang dilakukan National Central Bureaus (NCB) INTERPOL 

dalam menanggulangi human trafficking Indonesia ke Malaysia. 

Secara akademisi manfaat yang didapatkan dalam penelitian ini adalah 

untuk memberikan suatu informasi dan data-data pendukung bagi jurusan 

Hubungan Internasional khususnya yang berhubungan dengan permasalahan yang 

dibahas dalam penelitian ini. 

 

I.5  Tinjauan Pustaka  

Begitu banyak literatur atau tinjauan pustaka yang telah mengkaji dan 

membahas tentang upaya NCB INTERPOL dalam menanggulangi human 
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trafficking, adapun beberapa sumber yang dijadikan tinjauan bagi penulis antara 

lain: 

a. Politik Perdagangan Perdagangan Perempuan (Oleh: Andy Yentriyani) 

Buku ini mengemukakan tentang Perdagangan Manusia yang terjadi di 

dunia yang di akibatkan dengan adanya kapitalisme yang menjadi nafas 

dinamika internasional. Negara, masyarakat dan kelas yang ada di dunia 

ini hanyalah bergerak sebagai pengusung dari denyut kapitalisme. 

Adapun hubungan ekonomi yang kemudian terjadi adalah bersifat 

eksploitatif, menguntungkan pihak tertentu dan menciptakan 

ketergantungan serta kemiskinan di pihak lainnya.salah satu bentuk 

perdagangan manusia yang paling ramai saat ini adalah perdagangan 

perempuan dengan tujuan mengeksploitasi seksualitas yang dimilikinya. 

Salah satu perdagangan perempuan ini melalui perkawiinan antar negara. 

Modus ini tidak saja ditemukan di Vietnam tetapi juga Nepal dan 

Bangladesh. Setiap tahunnya lebih dari 5000 perempuan Nepal 

dikecohkan dengan janji perkawinan, terutama ke India. Sementara itu, 

data DEwan Nasional untu Kesejahteraan Soaial Pakistan menyebutkan 

sedikitnya 100-150 perempuan Bangladesh menikah dengan laki-laki 

asing khususnya Pakistan. Perkawinan ini biasanya berakhir drngan 

terjerumusnya perempuan-perempuan tersebut dalam praktik prostitusi, 

lilitan hutang yang menyebabkan mereka tidak memperoleh penghasilan 

dari kerja mereka, ataupun kondisi perkawinan yang melecehkan 

perempuan tersebut. Fenomena perkawinan transnasional juga ditemukan 

dalam hubungan Indonesia-Taiwan. Menurut data dari Taiwan Economy 

and Trade Organization (TETO) jumlah pasangan yang mendaftar diri ke 

Taiwan meningkat setiap tahunnya. Buku ini cukup baik, dikarenakan 

dalam buku ini sangat detail menjelaskan tentang perdagangan manusia 

melalui perkawinan anatar negara yang terjadi antar Indonesia – Taiwan. 

Didalam buku ini juga menjelaskan tentang definisi karakteristik dari 

perdagangan wanita seperi korban yang terutama korbannya itu seorang 

wanita yang berasal dari negara miskin, pola dan actor dari perdagangan 

wanita tersebut, tujuan dari  perdagangan tersebut. Namun perbedaan 
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antara buku ini dengan penelitian yang penulis angkat adalah dalam buku 

ini lebih memfokuskan kepada perdagangan wanitanya dengan modus 

perkawinan antar negara Taiwan. Sedangkan  yang penulis fokuskan 

dalam penelitian penulis adalah upaya dari Organisasi Internasional 

dalam menangulangi perdagangan manusia itu sendiri. 

b. Peran NCB-INTERPOL Dalam Mengatasi Perdagangan Manusia (human 

trafficking) di Indoneisa (Oleh: Taufiq Hidayat)  

Didalam bab awal skripsi ini mengemukakan masalah yang dihadapi 

masyarakat internasional yaitu kasus perdagangan manusia baik yang 

berjenis kelamin laki-laki, wanita dan anak-anak yang mungkin tak 

menyentuh radar perhatian masyarakat kelas menengah yang hidup 

berkecukupan. Dan disi lain bagi para mafia perdagangan manusia, 

Perdagangan orang terutama wanita dan anak-anak, adalah salah satu 

ladang bisnis yang menggiurkan. Dengan tingginya angka Human 

Trafficking di Republik Indonesia maka Pemerintah Indonesia berusaha 

mengatasinya tapi belum bisa efektif. Dan itu bisa dilihat dari kasus 

human trafficking di NCB-Interpol Indonesia pada pada 15 september 

2010 telah mencapai 607 Kasus. Pemerintah Indonesia juga melakukan 

kerjasama dengan NCB-Interpol pusat yang berkantor di Perancis sejak 

menjadi anggotanya mulai tahun 1954 dalam hal penanggulangan 

transnasional crime dikarenakan sangat minimnya sarana, prasarana dan 

pengetahuan di Indonesia. Sebagai organisasi antar polisi sedunia, NCB-

Interpol bertanggung jawab terhadap masalah kejahatan perdagangan 

manusia (Human Trafficking) di dunia sebagai respon menghadapi 

ancaman bahaya dari kasus kejahatan ini yang menggangu keamanan dan 

kedamaian ummat manusia didunia . NCB-Interpol merupakan 

Organisasi Polisi dan Lembaga Penegak hukum Internasional yang 

berperan dalam mengatasi masalah kejahatan dan pelanggaran hukum 

Internasional. NCB-Interpol sebagai organisasi internasional memiliki 

sebuah hubungan yaitu, hubungan organisasi dengan lingkungan 

tempatnya melakukan aktifitas sangat penting. Suatu organisasi berada di 

dalam kebudayaan dan struktur social masyarakat yang sangat luas, agar 
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dapat bertahan hidup, organisasi harus mampu memenuhi fungsi yang 

bermanfaat bagi masyarakat. Untuk itu NCB-Interpol menyadari 

pentingnya kerjasama dengan pemerintah, NGOs, kelompok masyarakat, 

serta LSM sebagai lembaga kemasyarakatan. NCB-Interpol harus mampu 

menciptakan lingkungan dan perangkat kebijakan yang tidak hanya 

memungkinkan pelaksanaan tujuan utama secara efektif, tetapi juga harus 

dapat merangsang pemikiran dan pembaharuan yang efektif serta dapat 

diterima oleh masyarakat setempat. Fungsi NCB-Interpol untuk 

facilitating cross-border police co-operation, and supports and assists all 

organizations, authorities and services whose mission is to prevent or 

combat international crime dari program penanggulangan kejahatan 

perdagangan manusia (Human Trafficking) adalah menopang, 

memperkuat, dan mendukung suatu usaha yang diarahkan pada 

pencegahan perdagangan manusia (Human trafficking), dan mengurangi 

peningkatan kasus perdaganan manusia di seluruh dunia. NCB-Interpol 

sebagai Organisasi Internasional yang bertugas mengatasi permasalahan 

kehatan transnasional termasuk kasus perdagangan manusia di dunia 

telah mengambil tindakan-tindakan sesuai dengan perannya tanpa 

mengabaikan peran dari Pemerintah maupun LSM-LSM yang ada. NCB-

Interpol di Indonesia telah banyak memberikan bantuan dan program-

program dalam kejahatan transnasional dan peningkatan pengetahuan 

tentang kejahatan transnasional bagi masyarakat terutama tentang 

kejahatan perdagangan manusia. Usaha-usaha pencegahan dan 

penanggulangan terhadap kejahatan perdagangan manusia yang 

dilakukan oleh Pemerintahan Republik Indonesia, LSM-LSM yang ada, 

dan juga oleh NCB-Interpol. Didalam bab selanjutnya skripsi ini 

mengelaborasi latar belakang masalah tentang penjelasan dan gambaran 

tentang kejahatan perdagangan manusia (Human trafficking) dan 

kebijakan pemerintah Indonesia untuk mengatasinya, dimana selanjutnya 

memberikan penjelasan dan penjabaran yang lebih spesifik dari National 

Central Bureau (NCB)-Interpol, dan  yang terakhir analisi terhadap 

fungsi NCB-Interpol di Indonesia dalam mengatasi penjelasan kejahatan 
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perdagangan manusia (human trafficking di Indonesia. Didalam skripsi 

ini juga menjelaskan bagaimana NCB-Interpol ini  menjalani fungsinya 

sebagai organisiasi internasional untuk facilitating cross-border police 

co-operation, and supports and assists all organizations, authorities and 

services whose mission is to prevent or combat international crime dari 

program penanggulangan kejahatan perdagangan manusia (Human 

Trafficking) adalah menopang, memperkuat, dan mendukung suatu usaha 

yang diarahkan pada pencegahan perdagangan manusia (Human 

trafficking), dan mengurangi peningkatan kasus perdaganan manusia 

diseluruh dunia. Skripsi ini membantu penulis dalam melakukan 

penelitian, dikarenakan penelitian yang penulis angkat ada kesaamnya 

pada skripsi ini yaitu pembahasan mengenai NCB-Interpol untuk 

mengatasi kejahatan perdagangan manusia di Indonesia. Skripsi ini juga 

menjelaskan peran pemerintah yang belum serius dalam menangani 

masalah perdagangan manusia. Adapun perbedaan antara skripsi ini 

dengan penelitian yang penulis angkat yaitu skripsi ini lebih di fokuskan 

kepada peran NCB-Interpol dalam menanggulangi perdagangan manusia 

diseluruh wilayah Indonesia, sedangkan penulis lebih memfookuskan 

Upaya NCB-Interpol dalam mengatasi perdagangan manusia di Indonesia 

ke beberapa negara di Asia Tenggara. 

c. NGO, Politik dan Human Trafficking: Perspektif Kebijakan (Oleh: Dede 

Mariana) 

Didalam jurnal ini mengemukakan Perdagangan manusia (human 

trafficking) khusunya anak dan perempuan memang telah cukup lama 

menjadi masalah internasional dan nasional, termasuk Indonesia. Awal 

decade 2000, tepatnya 2003 misalkan, Organisasi Perburuhan 

Internasional (ILO) telah mengeluarkan ancaman untuk memberikan 

sanksi yang berat bagi Indonesia apabila hingga tahun 2003 tidak 

mengeluarkan langkah-langkah apa pun. Padahal, sejak 1984 Indonesia 

telah membuat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang 

Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi 

terhadap Perempuan (Convention on The Elimination of all Forms of 
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Discrimination Against Women)6 serta Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Setelah itu barulah Pemerintah 

Indonesia mengambil langkah untuk mengatasi persoalan perdagangan 

manusia. Memang, kasus traficking di Indonesia sungguh kian 

mengkuatirkan. Dari tahun ke tahun, kasus ini meningkat tajam. Data 

dari International Organization for Migration (IOM) mencatat hingga 

April 2006 jumlah kasus perdagangan manusia di Indonesia mencapai 

1.022 kasus, dengan rinciannya: 88,6 persen korbannya adalah 

perempuan, 52 persen dieksploitasi sebagai pekerja rumah tangga, dan 

17,1 persen dipaksa melacur dan tahun 2007 lahir UU no. 21 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam pasal 1 ayat 1 

disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perdagangan orang adalah 

tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, 

pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, 

penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, 

penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau 

memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari 

orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang 

dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi 

atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Di Jawa Barat regulasi yang 

mengatur perdagangan orang diaturdalam Peraturan Daerah No. 3 Tahun 

2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di 

Jawa Barat. Dengan demikian, Jawa Barat telah memiliki komitmen dan 

secara serius “memerangi” segala bentuk perdagangan orang. 

Selanjutnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat membentuk Pusat 

Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak(P2TP2A) yang 

merupakan jawaban yang diharapkan dapat memberi jalan keluar dari 

pemberdayaan perempuan dan anak. Lembaga ini lahir diperkuat oleh 

peraturan GubernurJawa Barat Nomor 15 tahun 2010 tentang kesetaraan 

gender dan perlindungan anak sebagai bagian dari upaya perlindungan 

14

UPN "VETERAN" JAKARTA



!
!

!

hak azasi manusia khususnya perempuan dan anak. Jurnal ini cukup 

membantu penulis dalam penelitian yang penulis angkat untuk melihat 

bagaimana kebijakan dari pemerintah Indonesia dalam memerangi 

perdagangan manusia, dan bagaimana pentingnya peran NGO dalam 

memebantu suatu negara untuk melakukan hal yang harus di “perangi” 

seperti perdagangan manusia. Adapun kekurangan di dalam jurnal ini, 

jurnal ini di fokuskan dalam di wilayah Jawa Barat, dan kasus 

perdagangan manusia itu sendiri masih perdagangan manusia di 

domestic. 

 

I.6  Kerangka Pemikir 

I.6.1  Teori Organisasi Internasional 

Organisasi internasional menurut May Rudy dalam bukunya “Administrasi 

dan Organisasi Internasional” secara sederhana dapat didefisikan sebagai pola 

kerjasama yang melintas 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-tujuan yang diperlukan serta disepakati 

bersama, baik antar pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesame 

kelompok non-pemerintah pada negara yang berbeda. Fungsi organisasi 

internasional menurut T.May Rudy adalah: 

a. Tempat bebrhimpun bagi Negara-negara anggota bila Organisasi 

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

masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat apabila Organisasi 

Internasional masuk katagori NGO (Non Pemerintah) 

b. Untuk menyusun atau merumuskan agenda bersama (yang menyangkut 

kepentingan semua anggota) dan memprakarsai berlangsungnya 

perundingan untuk menghasilkan perjanjian-perjanjian Internasional. 

c. Untuk menyusun dan menghasilkan kesepakatan mengenai aturan/norma 

atau rezim-rezim Internasional. 

d. Penyediaan saluran untuk berkomunikasi di antara sesame anggota da 

nada kalanya merintis akses komunikasi bersama dengan non anggota 
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bisa dengan negara lain yang bukan Negara anggota dan bisa dengan 

Organisasi Internasional lainnya. 

e. Penyebarluasan informasi yang bisa dimanfaatkan sesame anggota. 

Dalam era globalisasi saat ini, peran organisasi internasional  masuk 

kedalam negara dan menjadi bagian dari penyelesain masalah yang dihadapi oleh 

negara tersebut ( Samuel 2006, hlm. 5). Dalam penelitian ini akan dibahas tentang 

Organisasi Internasional yang menjadi wadah ataupun landasan dalam suatu 

permasalahan yang terjadi disuatu negara. Organisasi Internasional ini bergerak 

dibidang kejahatan internasional (internasional crime),yaitu NCB-Interpol. 

 

I.6.2  Konsep Human Trafficking 

Human trafficking merupakan persoalan yang paling jahat diseluruh dunia. 

Dibandingkan kejahatan kekerasan lain, human trafficking dilakukan dengan 

kekerasan dan exploitasi seksual dengan cara yang berulang kali sebnayak waktu 

(United Nations Office on Drugs 2008, p.9). Perdagangan manusia menurut 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah perekrutan,pengiriman, pemindahan, 

penampungan atau penerimaan seseorang, dengan ancaman, atau penggunaan 

kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, 

penyalahgunaan kekuasan atau posisi rentan, memberi atau menerima bayaran 

atau manfaat untuk memperoleh ijin dari orang yang mempunyai wewenang atas 

orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Diduga bahwa pada saat ini, seluruh dunia 

12,3 juta orang menderita karena menjadi korban human trafficking ( United 

Nations of American. 2010, p.7) dan bahwa sedikit-dikitnya tiga juta orang 

Indonesia menjadi korban human trafficking ( United Nations of American. 2010, 

p.177) 

Human trafficking rawan terhadap eksploitasi, baik secara seksual maupun 

kerja paksa. Human trafficking dapat terjadi kepada siapa saja, namun Human 

trafficking lebih sering terjadi kepada anak dan wanita. Trafficking child dan 

trafficking women, bukan kejahatan biasa, terorganisir (Organized), dan lintas 

Negara (Transnational) sehingga dapat dikatagorikkan sebagai TOC 

(Transnational Organized Crime). Menurut undang-undang Intenasional, 

penggunaan kekuatan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, kekuatan, 
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penculikan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan dianggap sebagai Human 

trafficking. Human trafficking juga merupakan tindakan kejahatan yang paling 

banyak terjadi diseluruh dunia setelah perdagangan narkoba dan perdagangan 

senjata (HIV and Human Development Resoure Network 2006, p.34). 

Human trafficking berbeda dengan penyeludupan manusia (people 

smuggling). Pada penyelundupan, orang-orang yang diselundupkan umumnya 

meminta bayaran dari para penyelundup, sedangkan dalam kasus perdagangan 

manusia, umumnya terjadi penipuan sehingga korban tidak mendapatkan timbal 

balik apapun. Dalam penyelundupan, orang-orang yang diselundupkan tidak 

diberi kewajiban apapun, dalam arti mereka datang ketempat tujuan secara cuma-

cuma. Sedangkan para korban trafficking mengalami perbudakan yang merugikan 

saat mereka sampai di tempat tujuan. 

Umumnya para korban trafficking adalah orang-orang yang mudah terbujuk 

oleh janji-janji palsu sang traffickers. Beberapa traffickers menggunakan taktik-

taktik manipulatip untuk menipu korbannya diantaranya dengan intimidasi, 

rayuan, pengasingan, ancaman, penyulikan dan penggunaan obat-obatan terlarang. 

Orang-orang yang dijual umumnya berasal dari daerah miskin dimana peluang 

untuk mendapatkan penghasilan amat terbatas. Bisa juga mereka berasal dari 

korban pengungsian atau orang-orang yang tidak memiliki tempat tinggal. 

Kebanyakan dari mereka masuk ke negara lain dibawa oleh traffickers melalui 

perbatasan. Karena kontrol yang kurang diperbatasan inilah, mereka bisa dengan 

leluasa lolos dan masuk ke negara tersebut. 

Sedangkan tarfficking child umumnya dilakukan oleh orang tua yang benar-

benar miskin. Alasan mereka menjual anaknya adalah untuk membayar hutang 

atau untuk mendapatkan uang. Ada juga yang menjual anaknya karena belum siap 

untuk mengurus anak tersebut sehingga mereka dijual dengan harapan bisa 

memperoleh masa depan yang lebih baik. 

 

I.6.3  Konsep NCB INTERPOL 

NCB Interpol pelaksana kerjasama internasional dari tiap-tiap negara 

anggota harus mengangkat suatu lembaga kepolisian permanen. Pengangkatan 

NCB di setiap negara anggota ditentukan dalam konstitusi ICPO-Interpol yang 
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terdapat pada Pasal 31-32 (Interpol Constitution, p.31-32). Mengumpulkan 

dokumen dan intelijen kriminal yang memiliki hubungan langsung dengan 

kerjasama kepolisian internasional dari sumber-sumber negara mereka dan 

mengedarkannya kepada Sekjen dan NCB lainnya. 

Tugas utama dari NCB adalah menjamin pertukaran informasi secara 

internasional dalam rangka pencegahan dan penyidikan kejahatan. Dalam banyak 

kasus, lembaga yang dipilih adalah lembaga tingkat tinggi dengan kekuasaan luas 

yang mampu menjawab setiap permintaan dari Sekjen atau dari NCB lain. Staf 

NCB adalah anggota polisi dari masing-masing negara atau pegawai pemerintah 

yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan undang-undang negara yang 

bersangkutan. Kegiatan-kegiatan NCB dapat dirinci sebagai berikut : 

a. Mengumpulkan dokumen dan intelijen kriminal yang memiliki hubungan 

langsung dengan kerjasama kepolisian internasional dari sumber-sumber 

negara mereka dan mengedarkannya kepada Sekjen dan NCB lainnya 

b. Menjamin bahwa tindakan-tindakan ataupun operasi-operasi yang 

diminta oleh NCB negara lain dijalankan di negara tersebut. 

c. Menerima permintaan-permintaan informasi, pengecekan dan lain-lain 

dari NCB negara lain serta menjawab permintaan-permintaan tersebut. 

d. Mengirimkan permintaan kerjasama internasional atas keputusan 

pengadilan atau atas permintaan kepolisian negara yang bersangkutan 

kepada NCB negara lainnya. 

e. Kepala-kepala NCB menghadiri Sidang Umum Interpol sebagai delegasi 

dari negaranya dan menjamin bahwa keputusan-keputusan sidang 

dijalankan di negaranya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

UPN "VETERAN" JAKARTA



!
!

!

I.7  Alur Pemikiran 

 

  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

I.8  Metode Penelitian 

I.8.1  Tipe Penelitian 

Tipe penelitian untuk menganalisis permasalahan dan penelitian ini, penulis 

menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif yaitu dengan memberikan 

gambaran fenomena yang terjadi yang relevan dengan pemasalahan yang penulis 

teliti. Metode deskriptif digunakan untuk untuk menggambarkan bagaimana upaya 

NCB Interpol menanggulangi perdagangan manusia Indonesia ke Malaysia. 

 

I.8.2  Jenis Data 

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah jenis data primer 

yang merupakan hasil-hasil pengumpulan data yang diperoleh melalui wawancara 

terhadap beberapa informan yang dipilih dan memiliki informasi dan data yang 

berkaitan dengan permasalahn penelitian. Selain itu, penelitian ini juga akan 

menggunakan data skunder. Data skunder adalah bahan-bahan tertulis yang 

dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan melalui 

penelusuran informasi beserta pengumpulan data terttulis yang diperoleh melalui 

Perdagangan manusia di Indonesia 

Kurang Perhatiannya Pemerintah dalam 
mengatasi Perdagangan Manusia. 

Upaya NCB-Interpol dalam mengatasi 
perdagangan manusia Indonesia ke Malaysia 
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buku-buku dan jurnal ilmiah serta laporan-laporan penelitian sebelumnya dan juga 

melalui artikel, surat kabar dan situs internet. 

 

I.8.3  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penulisan ini adalah 

dengan wawancara dan menggunakan studi literature. Data wawancara yang 

diperoleh dari AKBP Jajang yang memiliki informasi yang berkaitan dengan 

permasalahan penelitian. Studi literature merupakan penelusuran literature yang 

bersumber dari buku, media, ataupun dari hasik penelitian orang lain yang 

bertujuan untuk menyusun teori yang digunakan dalam melakukan penelitian. 

Kajian teoritis yang bertujuan untuk menelusuri dan mencari dasar-dasar yang 

berkaitan erat dengan penelitian secara teori yang mencangkup masalah 

penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan definisi operasional. 

 

I.9  Sistematika Penulisan 

Dalam upaya memberikan pemahaman mengenai isi dari penelitian secara 

menyeluruuh, maka skripsi ini dibagi menjadi empat (4) bab yang terdiri dari bab 

dan sub-sub yang saling berkaitan satu sama lain. Bab-bab tersebut anatara lain: 

BAB I PENDAHULUAN  

Dalam bab I akan berisi pendahuluan, pendahuluan ini berisikan sub-bab 

latar belakang mengenai penyebab terjadinya kasus. Sub-bab lainnya juga 

ada tujuan, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, asusmsi dan tunjauan 

pustaka. Sub-bab terakhir dalam bab ini adalah metode penelitian yang 

berisikkan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan serta 

sistematika penulisan. 

Bab II DINAMIKA PERDAGANGAN MANUSIA INDONESIA KE 

MALYAISA 

Dalam bab II akan dibahas mengenai bagaimana dinamika perdagangan 

manusia di Indonesia ke Malaysia, adapun faktor-faktor bagaimana 

terjadinya perdagangan manusia itu terjadi, dan bentuk-bentuk human 

traffcking. 
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BAB III UPAYA NCB INTERPOL DALAM MENGATASI PERDAGANGAN 

MANUSIA KE MALAYSIA 2010-2013 

Dalam bab III akan berisikan tentang analisa penulis. Penulis akan coba 

menjelaskan mengenai upaya NCB Interpol dalam mengatasi human 

trafficking Indoensia ke Malaysia. 

BAB IV KESIMPULAN 

Dalam bab IV ini merupakan bab akhir dari skripsi ini yang memuatt 

tentang kesimpulan dari hasil penelitian penulis dan juga memuat 

saran.Dalam bab IV ini merupakan bab akhir dari skripsi ini yang memuatt 

tentang kesimpulan dari hasil penelitian penulis dan juga memuat saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

RIWAYAT HIDUP 

LAMPIRAN 
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