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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dibentuknya ASEAN Political Security Community ini ditujukan untuk 

mempercepat kerjasama politik dan keamanan di kawasan Asia Tenggara untuk 

menciptakan kedamaian dan stabilitas keamanan di kawasan ASEAN. Dengan 

dibentuknya ASEAN Political Security Community, diharapkan bisa mengatasi 

permasalahan yang berkaitan dengan keamanan di negara Kawasan ASEAN, 

Komunitas Politik Keamanan ASEAN ini bersifat terbuka berdasarkan 

pendekatan keamanan yang ditujukan untuk membentuk fakta pertahanan 

militer yang merupakan agenda strategis Asean Community 2015. Dalam 

pelaksanaan ASEAN Political Security Community ini terdapat isu yang 

dianggap menghambat dalam proses pelaksanaannya, salah satu isu yang dapat 

menghambat APSC adalah isu Human trafficking yang dimana masalah 

tersebut merupakan masalah tentang keamanan di daerah perbatasan ataupun 

daerah lainnya yang di anggap dapat terjadinya transaksi perdagangan manusia, 

dengan kurangnya pengawasan terhadap keamanan perbatasan menyebabkan 

terjadi transaksi perdagangan manusia secara illegal. 

Human Trafficking merupakan kejahatan lintas batas yang dianggap 

mengganggu keamanan kawasan ASEAN, praktek perdagangan orang tersebut 

menjadi ancaman bagi masyarakat dan Negara, serta norma-norma kehidupan 
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yang dilandasai dengan hak asasi manusia sehingga diharapkan dengan adanya 

upaya pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia serta perlindungan 

korban yang dikerjakan dalam tingkat regional dan Internasional. Perdagangan 

Manusia ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang dimana, 

pelanggaran HAM tersebut terjadi dari proses perekrutan sampai ke Negara 

tujuan dan proses perdagangan manusia. Bentuk-bentuk pelanggaran HAM 

tersebut terjadi pada proses perekrutan, transpotasii saat sampai di negara 

tujuan, dan proses perdagangan. Pelanggaran yang terjadi berupa penipuan, 

penyekapan, ancaman dan penggunaan kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan 

pemutusan akses dengan keluarga atau bantuan jenis apapun, hak atas 

informasi, penyiksaan, kondisi hidup yang buruk, perempuan dipaksa melacur, 

kerja yang tidak layak, penghapusan akses ke kesehatan, penyitaan identitas dan 

dokumen perjalanan, pelanggaran terhadap aspek budaya/agama, pendidikan, 

perempuan dipaksa menikah dengan orang yang tidak mereka inginkan, 

diskriminasi. Bentuk perdagangan perempuan dan anak tidak hanya terbatas 

pada prostitusi paksaan atau perdagangan seks, melainkan meliputi bentuk-

bentuk eksploitasi, kerja paksa dan praktek seperti perbudakan di beberapa 

wilayah dalam sektor informal, termasuk kerja domestik dan perempuan 

pesanan. 1 

Menurut Data International Organization for Migration (IOM) 

menunjukkan bahwa perdagangan orang di Indonesia mencapai 1.022 kasus. 

                                                             
1Alexandra, Lina 2003 Human Security dalam 

http://indonesian.jakarta.usembassy.gov/news/keyreport_tip-id.html di akses tanggal 15 Januari 

2016. 

http://indonesian.jakarta.usembassy.gov/news/keyreport_tip-2013-id.html
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Berdasarkan data Kepolisian Republik Indonesia pada tahun 2011 tercatat data 

tindak pidana perdagangan orang berjumlah sebanyak 2.683 perkara, pada 

tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi 2.992 perkara dan pada tahun 2013 

kembali meningkat menjadi 3.021 perkara.2Jumlah paling besar yang menjadi 

korban perdagangan manusia adalah perempuan yaitu sebanyak 70%, sesuai 

dengan data tersebut diketahui bahwa terjadi peningkatan perkara tindak pidana 

perdagangan orang.Kondisi seperti ini menjadi keprihatinan dan perhatian 

semua pihak baik pemerintah, LSM dan seluruh lapisan masyarakat kawasan 

Asia Tenggara dan mencari jalan penyelesaian yang paling baik untuk 

mengatasi permasalahan perdagangan orang, sehingga tidak sampai merusak 

sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Penyebab terjadinya perdagangan manusia adalah lemahnya 

pengawasan di daerah perbatasan yang berdampak pada tindak kejahatan 

perdagangan manusia, terlebih lagi pendekatan yang dilakukan lebih 

menekankan pada faktor keamanan bukan pada kesejahteraan 

masyarakat.Sehingga secara tidak langsung membangun karakter masyarakat di 

perbatasan cenderung tidak peduli pada kegiatan yang terjadi di daerah 

perbatasan, karena lemahnya pengawasan yang terjadi di perbatasan, sehingga 

memudahkan para trafficker melakukan perdagangan manusia dengan 

leluasa.Masalah perdagangan manusia ini belum bisa di atasi dengan maksimal 

dikarenakan perdagangan manusia tersebut terjadi di daerah perbatasan yang 

                                                             
2Kasus Perdagangan Manusia Makin Memprihatinkan”, 

http://www.kabarbisnis.com/umum/2817137Kasus_perdagangan_manusia_makin_memprihatinka

n.html, diakses tanggal 18 januari 2016 

http://www.kabarbisnis.com/umum/2817137Kasus_perdagangan_manusia_makin_memprihatinkan.html
http://www.kabarbisnis.com/umum/2817137Kasus_perdagangan_manusia_makin_memprihatinkan.html
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diketahui kurang pengawasan dan pengamanan pemerintah organisasi 

Internasional. Di karenakan lemahnya penjagaan di perbatasan ini membuat 

seseorang mudahnya terjadi transaksi perdagangan manusia terutama 

perempuan dan anak-anak.Para korban Trafficker ini di bohongi karena dari 

para pelaku memberikan janji-janji palsu untuk menipu korban, agar mau 

dibawa ke tempat penampungan yang kemudian akan dijual dinegara tujuan 

untuk dijadikan pembanttu rumah tangga, buruh pabrik dan pekerja seks dengan 

bayarann yang minim.3 

Isu Human Trafficking ini penting untuk dibahas karena masalah ini 

melibatkan banyak aktor dan sifatnya yang transnasional. Sifat 

transnasional,ditandai sebagai kasus yang melibatkan banyak negara sehingga 

penyelesaiannya perlu adanya kerjasama yang kuat dan cara penanganannya 

pun  harus  melibatkan  aktor  yang  lainnya  selain  aktor  negara.Salah satu 

aktor yang mempunyai peran besar dalam isu Human Trafficking adalah NGO, 

yang dimana  peran NGO  dapat  mempengaruhi kebijakan pemerintah dengan 

merespon isu-isu global dan sebagai ruang yang membuka partisipasi  

masyarakat. Hal tersebut telah menunjukkan bahwa upaya  dalam  mengatasi  

human  trafficking  melibatkan banyak elemen selain negara. 

Menurut perwakilan dari UNFPA Jose Ferraris mengatakan 

“perdagangan manusia terdiri dari berbagai bentuk, termasuk paksaan dalam 

eksploitasi seksual komersial, pelacuran anak dibawah umur, jeratan hutang 

                                                             
3Isu Perdagangan anak dan perempuan di Asean dalam 

http://intelektualhukum..org/no//perdagangan-trafficking-anak-dan-perempuan/diakses (18-01-

2016/12:22 wib) 

http://intelektualhukum..org/no/perdagangan-trafficking-anak-dan-perempuan/diakses
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atau kerja paksa” yang dimana hal tersebut merupakan pelanggaran hak asasi 

manusia yang akan berdampak terhadap kehidupan masyarakat ASEAN.  

Dalam kasus tindak pidana perdagangan orang di ASEAN, rata-rata banyak 

masyarakat ASEAN dijadikan tenaga kerja ilegal yang diperkerjakan di negara 

tetangga yang kemudian diperkirakan terjadi praktik eksploitasi, sehingga 

pemerintah melakukan upaya penertiban terhadap tenaga kerja yang tidak 

resmi. Pemerintah terus mengupayakan bentuk formal sebagai upaya 

perlindungan hukum bagi korban trafficking dan tindakan tegas bagi pelaku 

yang diperlukan kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam 

memberantas praktik trafficking dengan tujuan pemberantasan perdagangan 

manusia dapat tercapai dengan adanya kerjasama antara pemerintah dan 

masyarakat.4 

Dalam Global Alliance Against Traffic In Women (GAATW) 

merumuskan bentuk perdagangan perempuan berdasarkan tujuannya, antara 

lain, Pertama, perdagangan perempuan untuk kerja seks.5 Kedua, perdagangan 

perempuan untuk kerja domestik. Dimana mereka diperdagangkan untuk 

dieksploitasi tenaganya untuk menjadi buruh migran seperti pembantu rumah 

tangga, buruh pabrik, serta pelayan restoran tentunya dengan bayaran yang 

                                                             
4 David. Setiyawan.2014/Perdagangan Manusia (Trafficking) dan Penyelundupan Manusia 

(Smuggling) Dalam http://www.kpai.go.id/artikel/waspada-bahaya perdagangan-orang-trafficking-

dan-penyelundupan-manusia-smuggling/ Diakses tanggal (20-01-2016) 
5UNIAP (a), 2008. SIREN Human Trafficking Data sheet Phase III.pdf dalam http://www.no-

trafficking.org/reports_docs/thailand/datasheet_thailand_oct2008. Di akses tanggal 20 Januari 

2016 

http://www.kpai.go.id/artikel/waspada-bahaya%20perdagangan-orang-trafficking-dan-penyelundupan-manusia-smuggling/
http://www.kpai.go.id/artikel/waspada-bahaya%20perdagangan-orang-trafficking-dan-penyelundupan-manusia-smuggling/
http://www.no-trafficking.org/reports_docs/thailand/datasheet_thailand_oct2008.pdf
http://www.no-trafficking.org/reports_docs/thailand/datasheet_thailand_oct2008.pdf
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sangat minim. Ketiga, perdagangan perempuan untuk perkawinan.6Pandangan 

Pemerintah ASEAN Terhadap Human Trafficking yaitu Isu perdagangan 

manusia sebagai bagian dari bentuk kejahatan kemanusiaan merupakan bukan 

fenomena baru sebab praktik jual beli manusia sudah lama terjadi serta 

mengalami perubahan bentuk dan pola penjaringan korban dari waktu ke waktu. 

Sampai pada akhirnya, perdagangan manusia mencapai klimaks, yaitu selain 

jumlah korban yang semakin besar dari waktu ke waktu, juga terbentuk jaringan 

antar pelaku (trafficker) yang cukup rapi (organized) sehingga sulit untuk 

mendeteksi dan menemukan ujung pangkal tindak kejahatan kemanusiaan ini.7 

1.2 Rumusan Masalah 

Untuk penjelasan yang lebih rinci dibutuhkan rumusan masalah sebagai 

berikut ” Bagaimana Isu Human Trafficking Dalam ASEAN Political Security 

Community? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Isu Human Trafficking dalam 

ASEAN Political Security Community 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

1.3.2.1 Manfaat Akademis 

                                                             
6 Sally Cameron, 2007. Country Profiles: Thailand dalam Trafficking and Related Labour 

Exploitation in the ASEAN Region. [e-book]. dalam International Council on Social 

Welfare(ICSW),dalam http://www.icsw.org/doc/Trafficking%20Labour%20ExploitationASEAN 
7 Sally Cameron.Op.Cit 

http://www.icsw.org/doc/Trafficking%20Labour%20ExploitationASEAN
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Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi dan 

sumber informasi bagi mahasiswa studi Hubungan Internasional dalam hal kajian 

Isu Human Trafficking dalam ASEAN Political Security community 

1.3.2.2 Manfaat Praktis 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan perubahan terhadap 

masyarakat ASEAN untuk menjaga kawasan Regional dari Isu Human 

Trafficking dalam ASEAN Political Security Community. 

1.4 Penelitian Terdahulu 

 Referensi pertama yaitu dari skripsi Made Bayu Permana yang berjudul “ 

Kejahatan Perdagangan Manusia Sebagai Human Security Issues diIndonesia 

2005-2009”. Di sini penulis menjelaskan Keamanan Internasional merupakan isu 

yang penting di era globalisasi. Membahas mengenai keamanan internasional 

tidak lagi hanya menekankan pada keamanan negara, tetapi juga berkaitan dengan 

keamanan manusia (Human Security).Permasalahan mengenai keamanan identik 

dengan hubungan antar negara yang dapat diartikan sebagai upaya suatu negara 

menjaga serta melindungi keamanan negaranya dari serangan ataupun ancaman-

ancaman oleh pihak lain, khususnya yang berkaitan dengan ancaman militer. 

Perdagangan manusia menjadi isu yang hangat dalam era globalisasi seperti saat 

ini karena eksistensi kejahatan ini telah mewabah di banyak negara di dunia 

termasuk di Indonesia. Perdagangan manusia tidak hanya merupakan persoalan 

tindak kriminalitas semata tetapi juga menyangkut mengenai pelanggaran 

terhadap hak asasi manusia (HAM). 
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 Hal ini berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak-hak manusia yang 

paling fundamental yaitu hak untuk kebebasan, mendapat kehidupan yang lebih 

baik, memperoleh kesejahteraan serta hak manusia sebagai makhluk yang 

memiliki martabat. Di Indonesia, kasus perdagangan manusia adalah kejahatan 

yang memiliki rating yang tinggi serta marak terjadi. Dengan jumlah penduduk 

yang besar serta wilayah yang luas, berpotensi untuk kejahatan seperti ini 

berkembang dengan pesat, ditambah banyaknya jaringan sindikat perdagangan 

manusia yang telah melahirkan kejahatan lintas negara (transnational crime) 

memudahkan kejahatan ini meningkat.8 

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan konsep keamanan mengalami 

pergeseran dari keamanan tradisional yang lekat dengan isu ancaman militer ke 

keamanan non-tradisional. Konsep keamanan non-tradisional mengenai keamanan 

manusia difokuskan mengenai kejahatan perdagangan manusia yang saat ini 

marak terjadi di dunia.9Menurut United Nations Office on Drugs and Crime 

(UNODC) salah satu Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang juga memiliki 

konsentrasi terhadap permasalahan mengenai perdagangan manusia dan 

penyelundupan imigran gelap mendefinisikan perdagangan manusia sebagai 

tindak kejahatan terhadap manusia dengan cara merekrut, mengangkut, 

memindahkan, menyembunyikan atau menerima seseorang melalui kekerasan, 

paksaan dan tindakan jahat lainnya dengan tujuan untuk mengeksploitasi 

                                                             
8Made Bayu Permana Adhinata,  0921105031 Program Studi Hubungan Internasional  

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana 
9Kejahatan Human Trafficking dalam 

http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2015/12/11_humantrafficking.shtml diakses  

http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2015/12/11_humantrafficking.shtml
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mereka.10Penyelundupan imigran adalah tindak kejahatan untuk mendapatkan 

uang atau keuntungan materi lainnya dengan cara memasukkan orang 

kedalamsuatu negara dimana orang tersebut bukan merupakan warganegara 

negara tersebut (United Nations Office on Drugs and Crime, 2012).11 

 Referensi kedua yaitu dari tesis Yustika Citra Mahendra yang berjudul “ 

Human Trafficking di Asia Tenggara: Analisis Kegagalan Sekuritisasi Human 

Trafficking di Asia Tenggara”, penulis menjelaskan bahwa Human 

trafficking dianggap sebagai salah satu kejahatan kemanusiaan karena manusia 

bisa menjual manusia lain. Dengan kata lain, pedagang manusia (traffickers) telah 

merampas hak kemerdekaan orang lain untuk dieksploitasi demi kepentingan 

pribadi. , adanya proses pemindahtanganan seseorang dari satu pihak ke pihak 

lain. Misalnya dengan cara-cara perekrutan, pengiriman, pengangkutan, 

pemindahan dsb.12Menggunakan cara-cara seperti ancaman, pemaksaaan, 

penculikan, penipuan serta penyalahgunaan kekuasaan. dilihat dari tujuannya, 

tujuannya untuk prostitusi, kerja paksa dengan upah yang tidak layak, pengedaran 

obat terlarang, dan pernikahan lintas negara. 

 Isu human trafficking menjadi penting untuk dibahas mengingat persoalan 

ini melibatkan banyak aktor dan sifatnya yang transnasional. Sifat transnasional, 

dimaknai sebagai kasus yang melibatkan banyak negara sehingga penyelesaiannya 

pun perlu adanya kerjasama yang kuat. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh 

                                                             
10 Gugus Tugas RAN P3A. 2006. Penghapusan Perdagangan Orang, Jakarta: Kementerian 

Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat 
11 United Nations Office on Drugs and Crime. 2012. Human Trafficking and Migrant 

Smuggling.dalam  http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/index.html?ref=menuside di 

akses (21-01-2016/12:22 wib) 
12 Kompas. Kasus-Kasus Perdagangan Manusia 2004-2008 

http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/index.html?ref=menuside


10 
 

PBB tahun 2010, perdagangan manusia menempati urutan ketiga sebagai 

perusahaan kriminal terbesar lintas negara. Hasil dari bisnis ini, diperkirakan para 

pelaku mendapat laba sebesar USD 7 miliar tiap tahunya. Sejurus dengan data di 

atas, laporan dari ADB (Asia Development Bank), diperkirakan satu hingga dua 

juta manusia diperjualbelikan setiap tahunnya di seluruh dunia.13Dalam tesis ini, 

penulis menganalisis mengenai lemahnya sekuritisasi negara-negara ASEAN 

dalam melindungi warganya dari para pelaku perdagangan manusia. Selain itu, 

tesis ini juga ingin menjelaskan bagaimana kegagalan ASEAN sebagai forum 

Internasional dalam mereduksi laju peningkatan human trafficking. 

 Tesis ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian 

deskriptif-analitis. Jenis penelitian ini digunakan untuk menganalisis dan 

menjelaskan permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya. Secara sederhana, 

dalam penelitian deskriptif-analitis ini fakta-fakta yang telah terkumpul kemudian 

dianalisa, dikembangkan lalu diinterpretasikan untuk mengetahui permasalahan. 

Dari penelitian ini, bisa ditarik kesimpulan bahwa sekuritisasi terhadap human 

trafficking di Asia Tenggara merupakan kebutuhan yang sangat mendesak. 

Urgensi pelaksanaan sekuritisasi ini berbekal dari catatan-catatan buruk 

praktek human trafficking yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Karena 

itu, pelaksanaan sekuritisasi menjadi cara logis bagi negara-negara yang 

                                                             
13 International Development Law Organization. 2008. Human Trafficking. dalam 

www.idlo.int/.../Human_trafficking.pdf diakses (21-01-2016) 

http://www.idlo.int/.../Human_trafficking.pdf
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tergabung dalam forum ASEAN guna mencegah meningkatnya perdagangan 

manusia di Asia Tenggara.14 

 Referensi ketiga yaitu dari Halba Rubis Nugroho yang berjudul “ Peran 

NCB-Interpol dalam Mengatasi Perdagangan Manusia (Human Trafficking). 

Gangguan keamanan yang diakibatkan berbagai tindak kejahatan yang terjadi 

disuatu Negara maupun transnegara. Dewasa ini berbagai macam kejahatan 

mengalami perkembangan yang cukup memprihatinkan dan muncul begitu cepat 

seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern. Salah satu kejahatan 

transnasional yang menjadi kasus kejahatan serius sekarang ini seluruh 

duniatermasuk Indonesia adalah kasus Human Trafficking (Perdagangan 

manusia).15Menurut data organisasi internasional yang menangani khusus bidang 

kejahatan transnasional yaitu National Central Bureau (NCB)-Interpol atau sering 

disebut ICPO (International Crime Police Organization) dalam bahasa pidatonya, 

yang bermarkas di Lyon Perancis kasus perdagangan manusia ini makin hari 

semakin meningkat di seluruh Negara. Kasus perdagangan manusia 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.16 

                                                             
14 Yustika Citra Mahendra- Human trafficking di Asia Tenggara: Analisis Kegagalan sekuritisasi 

Human Trafficking di Asia Tenggara. Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Gadjah Mada 

angkatan 2008 
15 Upaya Pencegahan dan Penanggulanagan Trafficking in Persons, Majalah NCB-Interpol 

Indonesi , edisi ke 5, (Jakarta: NCB-Jakarta, 2009), hal .77 
16International committe of the red Cross, Hukum Humaniter Internasional, (Switzerland oktober 

2002) hal. 37. 
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 Kasus perdagangan manusia telah mencapai tahap yang mengkhawatirkan 

karena telah memakan banyak korban di Indonesia, dengan jumlah korban 

perdagangan manusia pada akhir bulan agustus mencapai 1.319 di 33 provinsi di 

Indonesia terhitung sejak januari 2010 sampai dengan 31 agustus 2010 dan 

berpotensi akan terus bertambah.17Perkembangan zaman membawa bermacam 

bentuk perubahan yang sangat signifikan bagi masyarakat internasional, dimana 

perubahan tersebut akan berakibat timbulnya bermacam-macam permasalahan 

yang komplek dan sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat Asean. Salah satu 

masalah yang dihadapi masyarakat internasional sekarang ini adalah kasus 

perdagangan manusia yang diantaranya kaum  laki-laki, wanita dan anak-anak 

yang mungkin tak tersentuh oleh perhatian masyarakat kelas menengah yang 

hidup berkecukupan. Dan disisi lain bagi para mafia perdagangan manusia, 

Perdagangan manusia terutama wanita dan anak-anak, adalah salah satu ladang 

bisnis yang menggiurkan.18 

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori Fungsi Organisasi 

Internasional dan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. yang 

dimana teori organisasi Internasional  tersebut dijelaskan bahwa organisasi antar 

Negara yang diikat oleh perjanjian untuk menjamin tujuan bersama. Organisasi 

Internasional mempunyai fungsi juga untuk membantu penyelesaian perselisihan 

atau konflik di dunia contohnya penyelesaian perselisihan tentang prosedur 

                                                             
17 AKBP. Benny Iskandar, Perdagangan Manusia di Indonesia, Majalah transnasional crime center, 

edisi ke 1. (Jakarta, TNCC, 2008) hal 5-6. 
18 NCB-Interpol Indonesia, Majalah NCB-Interpol Indonesia, edisi ke 5, (Jakarta: NCB-Jakarta, 

2009) hal 6. 
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perdagangan oleh WTO atau pengadilan Internasional.19Organisasi Internasional 

melakukan kegiatan operasional organisasi misalnya program penanggulangan 

perdagangan manusia di dunia oleh National Central Bureau (NCB)-Interpol yang 

dikenal dengan bahasa formal International Crime Police Organization (ICPO) 

atau pembuatan kamp pengungsi oleh PBB komisi bidang pengungsi. 20 

 Referensi keempat yaitu dari Arwiyanto Jody Amalino yang berjudul “ 

Kepentingan Indonesia dalam Pemberantasan Korupsi melalui ASEAN Political 

Security Community”, yang dimana membahas Korupsi merupakan suatu 

permasalahan yang sangat mengkhawatirkan bagi negara-negara di dunia saat ini, 

tidak terkecuali Indonesia. Tingkat korupsi di Indonesia pada era reformasi dapat 

dilihat dari hasil Indeks Persepsi Korupsi yang dilakukan oleh Transparency 

Internasional dari tahun ke tahun. Pada tahun 2004-2014, peringkat dan penilaian 

terhadap Indonesia termasuk sebagai negara yang rawan akan korupsi dan tidak 

begitu baik. Permasalahan tentang seberapa berbahayanya korupsi dapat dilihat 

dari pihak-pihak yang terlibat di dalam kasus korupsi. sekitar 277 orang pejabat 

daerah dengan bawahannya yang sekitar 1500 orang terlibat dalam kasus korupsi. 

Hal ini ditunjukkan dengan terungkapnya kasus korupsi yang melibatkan aktor-

aktor internasional, khususnya Multi National Corporation, yang dimana 

membutuhkan kerja sama yang didasarkan atas keterbatasan yang dimiliki oleh 

suatu negara, terutama terhadap wilayah penegakan hukum yang terbatas di dalam 

penindakan untuk pemberantasan korupsi. Sehingga Indonesia dan negara-negara 

                                                             
19Halba Rubis Nugroho-Peran NCB-Interpol Dalam Mengatasi Perdagangan Manusia (Human 

trafficking.Jurusan hubungan internasional.Fisip.Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

Angkatan 2008 
20 AKBP. Dadang, Peran NCB-Interpol Dalam Mengatasi Human Trafficking Di Indonesia, 

Bidang Interpol, Kasubbid Jatanum, NCB-Interpol Indonesia 



14 
 

anggota ASEAN berupaya untuk meningkatkan integrasi melalui pembentukan 

ASEAN Community 2015. Dalam komunitas ini integrasi dipusatkan ke beberapa 

komponen yang menjadi pilarnya, yaitu politik dan keamanan, sehingga 

peningkatan integrasi ini dapat membantu penyelesaian berbagai permasalahan 

dan tantangan, termasuk pemberantasan korupsi melalui pembentukan salah satu 

pilar ASEAN Community, yaitu ASEAN Political-Security Community. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan konsep perspektif 

rasionalisme dalam Hubungan Internasional yang dimana Rasionalisme 

merupakan perspektif yang dikenal sebagai English School yang 

menggabungkan atau menengahi pemikiran dari realisme dan juga liberalisme. 

Perspektif ini mengakui bahwa sistem dunia internasional itu bersifat anarkis 

(realisme), tapi tidak menutup kemungkinan untuk negara atau aktor negara 

untuk saling bekerjasama dan juga asas solidaritas (liberalisme).21Penggunaan 

rasionalisme dikarenakan perspektif ini menganggap bahwa peran negara 

sebagai sesuatu yang penting, namun juga tidak melupakan peran aktor non-

internasional. Sehingga, perspektif ini menitikberatkan terhadap ratio 

(pertimbangan) dari suatu aktor internasional dalam menanggapi suatu isu yang 

sedang atau akan dihadapi dengan berbagai tindakan. 

Referensi kelima yaitu dari Zein Septian Hidayat yang berjudul Analisis 

Proses Pematangan Komunitas Politik Keamanan ASEAN (APSC) Terhadap 

Dinamika Persenjataan Asia Tenggara Periode 200-2012, yang dimana Suatu 

negara berusaha untuk menciptakan kestabilan keamanan nasionalnya dengan 

                                                             
21Murray, Robert W. 2013. System, Society & the World: Exploring the English School of 

International Relations. Bristol: E-International Relations. Hal. 8-9 
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mengambil beberapa opsi atau tindakan yang berimbas pada tindakan preventif 

negara lain, secara konseptual gambaran umum ini merupakan pola security  

dilema. Arms race adalah salah satu dampak dari security dilema.secara 

konseptual gambaran umum ini merupakan pola security dilema. Arms race 

menunjukkan dinamika dari teknologi militer yang bertanggung jawab pada 

permasalahan utama antara negara-negara dalam hubungan internasional. Naval 

arms race antara negara-negara Eropa pada Perang Dunia I dan perlombaan 

nuklir pada Perang Dingin adalah contoh arms race yang terjadi yang berpotensi 

pada perang.22 

Untuk menghadapi arms race yang beresiko perang. Sehingga Kerjasama 

dibidang keamanan memberi wadah dan mediasi untuk membicarakan masalah-

masalah keamanan diantara negara sehingga intensitas untuk saling menyerang 

diantara negara akan berkurang. Komunitas Politik Keamanan ASEAN yang 

akan direalisasikan pada tahun 2015 adalah kerjasama keamanan antara negara 

ASEAN yang diharapkan bisa menurunkan intensitas perang antara negara-

negara ASEAN. APSC dibentuk untuk memberikan kerangka regional bagi 

anggotanya untuk menyelesaikan masalah-masalah keamanan dan perselisihan 

di dalamnya serta meningkatkan dan mempercepat kerjasama ke tingkat yang 

lebih tinggi. Selain itu, negara-negara anggota menyadari bagaimana semakin 

berkembangnya ancaman keamanan transnasional yang tidak dapat diselesaikan 

secara unilateral. APSC bertujuan untuk mempercepat kerjasama politik 

keamanan di ASEAN untuk mewujudkan perdamaian di kawasan, termasuk 

                                                             
22Barry Buzan, Introduction to Strategic Studies, Military Technology and International Relations 

(London: Macmillan in association with the International Institute of Strategic Studies, 1987), hlm. 

69 
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dengan masyarakat internasional.  Komunitas politik keamanan ASEAN bersifat 

terbuka, berdasarkan pendekatan keamanan komprehensif dan tidak ditunjukan 

untuk membentuk suatu pakta pertahanan/aliansi militer maupun kebijakan luar 

negeri bersama. 

Komunitas politik keamanan ASEAN juga mengacu kepada berbagai 

instrumen politik ASEAN yang telah ada seperti ASEAN Regional Forum 

(ARF) dengan tiga pilarnya : membangun rasa saling percaya (confident 

building measure /CBM), diplomasi preventif (Preventive Diplomacy), dan 

penyelesaian konflik (conflict resolution), Zone of Peace, Freedom and 

Neutrality (ZOPFAN), Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 

(TAC), dan Treaty on Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone (SEANWFZ), 

serta menaati Piagam PBB dan prinsip-prinsip hukum internasional terkait 

lainnya. Sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan ASEAN Political Security 

Community (APSC), ASEAN telah menyusun rancangan ASEAN Political 

Security Community Blueprint.Dalam penelitian ini penulis menggunakan 

tinjauan teoritis Security Dilemma dan Konsep Komunitas Kemananan sebagai 

penyelesaian masalah yang dimana Security Dilemma menjelaskan bahwa 

negara dapat mengambil tindakan defensif atau melakukan kerjasama dengan 

negara lain untuk meredam konflik atau bahkan peperangan yang merupakan 

sifat alami sistem internasional yang anarkis. Hubungan konfliktual terjadi 

karena eksistensi sebuah negara merupakan ancaman bagi negara lainnya, untuk 

itu sebuah negara dapat melakukan beberapa cara untuk mencapai keamanan 

baik dengan upaya internal atau eksternal. Dalam upaya internal Negara dapat 
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meningkatkan kapabilitas ekonomi dan militer, dan mengembangkan strategi, 

sedangkan untuk tindakan eksternal, negara dapat melakukan aliansi dengan 

negara lain untuk meminimalisir ancaman. Jervis berpendapat bahwa ketika 

aspek defensif dari negara memiliki keuntungan, maka security 

dilemmaberkurang. 23Jervis juga mengatakan bahwa negara dapat menerapkan 

pola ofensif atau defensive, Perimbangan ofensif-defensif ditentukan oleh 

kemampuan suatu negara dalam melakukan strategi kekuatan postur militer dan 

penempatan kekuatan militer. 24 

Kemampuan kohensif juga memberikan keuntungan, bahwa lebih mudah 

menghancurkan pasukan negara lain dan mengambil wilayahnya daripada 

bersikap defensif. Namun, ketika defensif memberikan keuntungan, lebih 

mudah untuk melindungi dan bertahan, daripada melakukan penyerangan, 

menghancurkan, dan ekspansi.  Kemudian untuk konsep Komunitas Keamanan 

menjelaskan menurut Amitav Acharya dalam meneliti fenomena kemunculan 

rezim atau institusi keamanan di tingkat kawasan. Menurutnya, komunitas 

keamanan adalah suatu kelompok yang telah terintegrasi, dalam artian telah 

mencapai suatu sense of community, yang didukung dengan institusi atau 

tindakan formal atau informal, sedemikian kuatnya hingga menjamin perubahan 

secara damai antara anggota-anggotanya dengan dalam periode/waktu yang 

lama. Menurut Acharya, komunitas keamanan ditandai dengan ketiadaannya 

                                                             
23Charles L. Glaser, The Security Dilemma Revisited, diakses dari 

http://harrisschool.uchicago.edu/faculty/articles/glaser-security_dilemma.pdf di akses tanggal 15 

Februari 2016 (19:32 wib) 

24Robert Jervis, “Cooperation under the Security Dilemma” , dalam World Politics, Vol. 30, No. 2 

(London: Cambridge University Press January 1978),hlm 153 

http://harrisschool.uchicago.edu/faculty/articles/glaser-security_dilemma.pdf
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persaingan kekuatan militer atau perlombaan senjata antara anggotanya, 

menghindari timbulnya perang dan tidak melegitimasi penggunaan kekerasan, 

serta adanya “we feeling” sehingga komunitas dibentuk berdasarkan shared 

interest and identities. 25Demikian diketahui bahwa elemen-elemen penting 

dalam pembentukan suatu komunitas keamanan adalah interaksi antar aktor 

dalam komunitas yang membangun kesamaan identitas dan kepentingan melalui 

nilai dan norma bersama dalam komunitas; dengan demikian tercipta suatu 

komunitas yang tidak saling bersaing maupun menggunakan kekerasan (dalam 

artian kekuatan militer) satu sama lain. 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitaf dan kualitatif, yang 

dimana penulis mencoba menganalisis impilkasi dari pematanagn APSC 

terhadap pembentukan dinamika persenjataan Asia Tenggara. Untuk membantu 

metode kuantitaf, akan digunakan studi literatur untuk membantu analisis dan 

pengkajian mengenai variabel-variabel yang ada. Untuk membantu memahami 

mengenai analisis yang dijelaskan, data-data pendukung akan ditambahkan 

untuk memberi pemahaman lebih lanjut.26 Data-data akandiambil dari buku, 

jurnal, surat kabar, dan media-media lainnya yang signifikan terhadap penelitian 

tersebut. Sehingga bisa disimpulkan bahwa untuk mengindikasikan adanya 

perlombaan persenjataan di Asia Tenggara, dapat melihat:  adanya pihak yang 

berlawanan, adanya usaha untuk mencari keunggulan militer, terjadi pada masa 

                                                             
25Amitav Acharya, “An Arms Race in Post-Cold War Southeast Asia? Prospects for Control”, 

Dalam Pacific Strategic Papers  (Singapore: ISEAS, 1994),hlm.3 

26Emmanuel Adler dan Michael Barnett, “Security Communities in Theoretical Prespective” dalam 

Security Communities (Cambridge: Cambridge UP, 1998), hlm 50 

 



19 
 

damai/tidak perang, proses terjadi secara kompetitif, timbal balik, dan eskalatif. 

Kemudian untuk melihat proses pematangan APSC Seperti yang telah 

dijelaskan pada kerangka teori Adler dan Barnett mengemukakan tiga fase 

pembentukan komunitas keamanan, yaitu fase nascent, ascendant dan mature. 

Dalam fase pertama yang disebut fase nascent, menunjukkan kondisi awal 

dalam pembentukan komunitas keamanan. Dalam fase ini actor-aktor masih 

belum menginisiasikan langkah-langkah menuju komunitas keamanan, hanya 

menggunakan institusi yang ada untuk meningkatkan keamanan serta 

mengurangi biaya transaksi yang dibutuhkan untuk mendapatkan tujuan yang 

sama. 

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu 

NO Juduldan Nama 

Peneliti 

Jenis Penelitian dan Alat 

Analisa 

Hasil 

1. Skripsi : 

Kejahatan 

Perdagangan manusia 

Sebagai Human 

Security Issues di 

Indonesia 2005-2009 

 

 

 

Oleh : Made Bayu 

Permana Adhinata 

 

Teori Konsep Keamanan 

Pendekatan : 

 Eksplanatif 

-peran semua pihak yang 

terkait untuk memberantas 

kejahatan perdagangan 

manusia. 

- Bangsa yang tumbuh 

sebagai bangsa yang besar 

apabila manusia 

didalamnya memiliki 

ketahanan terhadap 

penghidupannya dan tidak 

terjerumus kedalam 

tindakan 

memperdagangkan 

manusia. 

2. Tesis : 

Human Traffcing di 

Asia Tanggara: 

Analisis Sekuritisasi 

Human Trafficking di 

Asia Tenggara. 

 

 Metode Kualitatif 

 Penelitian 

Deskriptif-

Analitis 

 

Pelaksanaan sekuritisasi 

menjadi cara logis bagi 

negara-negara yang 

tergabung dalam forum 

ASEAN guna mencegah 

meningkatnya perdagangan 
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Oleh : 

Yustika Candra 

Mahendra 

manusia di Asia Tenggara 

3. Skripsi:  

Peran NCB-Interpol 

dalam Mengatasi 

Perdagangan Manusia 

(Human Trafficking) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh : 

Halba Rubis Nugroho 

 Teori Fungsi 

Organisasi 

Internasional 

 Pendekatan 

Deskriptif-

Kualitatif 

-Pertama fungsi informasi 

seperti menjalankan 

Interpol’s global police 

system (IGCS) 

di Indonesia. 

- Kedua fungsi normatif 

seperti Konferensi tahunan 

para pimpinan NCB-

Interpol tiap-tiap 

Negara anggota ICPO atau 

NCB-Interpol . 

 -Ketiga fungsi Pembuatan 

Peraturan yaitu pembuatan 

MoU dan juga 

Menjalankan 

Undang-Undang kerjasama 

Ekstradisi, serta 

Menjalankan Undang-

Undang kerjasama Mutual 

Legal Assistace of 

Criminal Matters (MLA). 

4. Skripsi : 

Kepentingan 

Indonesia dalam 

Pemberantasan 

Korupsi melalui 

ASEAN Political 

Security Community 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh : 

 Konsep perspektif 

rasionalisme 

Kerja sama internasional 

dapat dijadikan instrumen 

yang membantu menjaga 

kepentingan nasional 

Indonesia, yang dimana 

Indonesia menjadi 

penggagas dalam 

pembentukan APSC yang 

memfokuskan masalah-

masalah politik-keamanan. 

Komunitas ini bisa menjadi 

acuan, dan dorongan bagi 

Indonesia melalui 

lembaga-lembaga negara 

yang terkait dengan 

permasalahan korupsi 

untuk melaksanakan kerja 

sama di dalam 
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Arwiyanto Jody 

Amalino 

pemberantasan kasus 

korupsi. 

5. Skripsi : 

Analisis Proses 

Pematangan 

Komunitas Politik 

Keamanan ASEAN 

(APSC) Terhadap 

Dinamika 

Persenjataan Asia 

Tenggara Periode 200-

2012 

 

Oleh :  

Zein Septian Hidayat 

 Metode Kuantitaf 

dan Kualitatif 

Melihat keterkaitanya 

dengan dinamika 

persenjataan Asia Tenggara 

dengan menggunakan olah 

data Military Balance tahun 

2006-2012, mengakibatkan 

dinamika prsenjataaan 

Negara-negara Asia 

Tenggara berada dalam level 

build up yang dkarenakan 

belum ada rasa percaya 

diantara Negara-negara Asia 

Tenggara yang dimiliki 

ASEAN kurang digunakan. 

 

1.5 Teori dan Konsep 

1.5.1 Human security 

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan konsep Human Security. Pada 

uraian konsep ini Human Security digunakan untuk melindungi dan menyelesaian 

masalah perdagangan manusia terutama wanita dan anak-anak yang menjadi 

korban perdagangan manusia oleh trafficker. Konsep Human security ini 

menjamin dan mendukung kesejahteraan manusia yang dimana konsep ini 

menjaga keamanan manusia dari human trafficking. Konsep Human security ini 

bersifat universal yang dimana konsep keamanan ini tidak hanya terbatas pada 

sebuah negara saja, namun berlaku untuk umum.27Untuk itulah human security 

mendapatkan perhatian sekarang ini, dan menjadi prioritas utama PBB untuk 

memberantas semua bentuk ancaman human security yang ada, Terutama dalam 

                                                             
27Muhibin Raihan Ramadhan, “Human Security”. Jurnal tersedia dalam http://id.scribd.org 

/doc/51882487/Human-Security,di akses (14-02-2016/13:32 wib) 
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hal Human Trafficking yang saatini marak terjadi di kawasan Asean dan menjadi 

ancaman keamanan dalam Asean Political Security Community.28 

  

 Menurut Barry Buzan Human Securityadalah : 

“Keamanan manusia merupakan suatu konsep yang problematis, khususnya 

dijadikan sebagai bagian dari analisis atas keamanan internasional. Bentuk 

keamanan ini memiliki agenda yang berbeda yang menjadikan sebagai isu 

keamanan internasional dapat ditemukan dalam pemahaman keamanan militer-

politik tradisional. Dalam konteks ini, keamanan bagi  suatu negara senantiasa 

berkaitan dengan kelangsungan hidup. Sementara itu, identitas merupakan kunci 

dari pemahaman keamanan bagi suatu bangsa”.29Menurut Mely Caballero-

Anthony Konsep Human Security tidak hanya memperluas ruang lingkup 

keamanan di luar ancaman militer dan negara, tetapi juga proses mencapai tujuan 

emansipasi manusia yang dimana , manusia sebagai subyek keamanan utama yang 

menghadapi ancaman militer dan nonmiliter.30Jaminan keamanan bagi manusia 

mengingat pasca-Perang Dingin, merupakan ancaman keamanan sebenarnya yang 

tidak hanya terpusat pada negara, tetapi pada rakyat kebanyakan.Menurut 

Acharya, dalam perkembangan konsep keamanan, human security sebagai 

                                                             
28https://ikrarnusabhakti.com/2011/05/03/indonesia-dan-asean-political-and-security-community/ 

diakses (15-02-2016/14:31 wib) 
29Barry Buzan, “Human Security: What It Means, and What It Entails”, Makalah yang 

dipresentasikan pada 14 the Asia Pacific Roundtable on Confidence Building and Conflict 

 Resolution, Kuala Lumpur, Juni 2000, hal. 1-3 dalam 
https://www.academia.edu/9937471/_Human_Security_dalam_Perspektif_Keamanan_Nasional_R

egional_dan_Global_ 

30Tantangan Implementasi Konsep human Security di Asia Tenggara/A. Safril//dalam 

http://www.asafril.co.id/2011/01/tantangan-implementasi-konsep-human.html diakses( 17-02-

2016/14:45 wib) 

https://ikrarnusabhakti.com/2011/05/03/indonesia-dan-asean-political-and-security-community/
https://www.academia.edu/9937471/_Human_Security_dalam_Perspektif_Keamanan_Nasional_Regional_dan_Global_
https://www.academia.edu/9937471/_Human_Security_dalam_Perspektif_Keamanan_Nasional_Regional_dan_Global_
http://www.asafril.co.id/2011/01/tantangan-implementasi-konsep-human.html
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keamanan tradisional miiliteryang secara evolutif melalui berbagai pergeseran 

dari national security, ke comprehensive security, sehingga Evolusi tersebut tidak 

terlepas dari peningkatan peran civil society dalam keterlibatannya menjaga 

keamanan dan penurunan titik tekan deterrence.31 Adapun Comprehensive 

security di ASEAN yang fokus pada ketidakamanan ekonomi, juga keamanan 

politik yang berkaitan dengan stabilitas domestik.Di lingkup kawasan ASEAN , 

konsep tersebut dibangun dalam kerangka cooperative security melalui kerjasama-

kerjasama keamanan yang terwujud dalam ASC.32 

1.6 Metodologi Penelitian 

1.6.1 Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian Deskriptif 

yang bersifaat penggambaran apa adanya dengan  proses pemecahan masalah yang 

sistematis dengan menggambarkan suatu penelitian sesuai dengan kenyataan tanpa 

adanya subjektivitas. Penelitin ini merupakan penelitian yang dilakukan untuk 

menyelidiki fakta, kondisi dan keadaan yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk 

laporan penelitian dengan apa adanya,33 yang dimana akan dibahas mengenai Isu 

Human Trafficking Dalam ASEAN Political Security Community. 

1.6.2 Sumber Data Penelitian 

Sumber data penelitian ini berasal dari studi pustaka yang bersumber dari 

buku, jurnal, serta internet yang berkaitan dengan penelitian 

                                                             
31Acharya, Amitav, 2001. “Human Security: East versus West”, dalam International Journal, 

Summer, 56 (3): 442-460 
32Acharya, Amitav.Constructing a Security Community in Southeast Asia: ASEAN and the 

Problem of Regional Order, 3rdedition, Abingdon, Oxon: Routledge,2014. Dalam 

http://www.lindenwood.edu/files/resources/106-108-2.pdf 

33Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka 

Cipta/dalam http://penalaran-unm.org/artikel/penelitian/415-pendekatan-deskriptif-kuantitatif.html 

http://www.lindenwood.edu/files/resources/106-108-2.pdf
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1.6.3 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data studi pustaka dilakukan dengan memahami dan 

mempelajari buku,jurnal, artikel, serta media lainnya yang berkaitan dengan objek 

penelitian. 

1.6.4 Teknik Analisa Data 

 Analisa data dilakukan dengan mengumpulkan data melalui 

buku,jurnal,artikel, dan media lainnya untuk dijadikan sebagai data sekunder yang 

mengarahkan penelitian ini menjadi penelitian Deskriptif setelah data sekunder 

yang dibutuhkan untuk menganalisa penelitian ini lengkap. Maka langkah 

selanjutnya adalah validasi data, kemudian merumuskan masalah yang di dapat 

dari penelitian tersebut. Langkah selanjutnya adalah mereduksi data yang 

diperoleh, langkah terakhir yang dilakukan adalah melakukan penarikan 

kesimpulan.34 

1.6.5 Ruang Lingkup Penelitian 

1.6.5.1 Batasan Waktu 

 Penulis menggunakan batasan waktu dalam menyelesaikan penelitian 

tentang Isu Human Trafficking Dalam ASEAN Political Security Community 

2010-2015. 

 

                                                             
34Silalahi, ulber. 2012. Metode Penelitian Social. Bandung: Refika Aditama.hal.339 
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1.6.5.2 Batasan Materi 

 Dalam penelitian ini, penulis membatasi materi penelitian pada kasus Isu 

Human Traffickingyang terjadi di kawasan ASEAN. 

1.7 Argumen Pokok 

 Human Trafficking merupakan kasus yang sulit dihindari, karena hal 

tersebut sulit dihilangkan dan hanya dapat diminimalisir, sehingga pemerintah 

bekerjasama dengan berbagai pihak dan berperan aktif untuk mencegahnya.  

Keamanan kawasan ASEAN menjadi terancam dengan banyaknya korban Human 

Trafficking yang menyebabkan terhambatnya jalannya ASEAN Political Security 

Community, yang dimana korban perdagangan manusia ialah kaum perempuan 

dan anak-anak untuk dijadikan sebagai pekerja seks dan dieksploitasi tenaganya 

dijadikan buruh migrant seperti pembantu rumah tangga, buruh pabrik serta 

pelayan restoran dengan bayaran sangat minim. Perdagangan manusia merupakan 

pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dimana korban dieksploitasi dan 

diperlakukan secara semena-mena oleh pelaku, sehingga untuk meminimalisir isu 

Human Trafficking, Negara menggunakan konsep Human Security untuk 

melindungi korban perdagangan manusia serta menjaga keamanan manusia setiap 

waktu tertentu dan mempertahankan kondisi keamanan kawasan agar hidup 

manusia tidak terlanggar hak-haknya serta tidak terancam hidupnya dengan 

adanya isu Human Trafficking. 

 

 



26 
 

1.8 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

1.2 Rumusan Masalah 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4 Penelitian Terdahulu 

1.5 Landasan Teori dan Konsep 

1.6 Metodologi Penelitian 

1.7 Argumen Pokok 

1.8 Sistematika Penulisan 

BAB II HUMAN TRAFFICKING DAN ASEAN POLITICAL SECURITY 

COMMUNITY 

2.1 Human Trafficking di ASEAN 

2.1.1 Bentuk-bentuk Human Trafficking 

2.1.1.1 Pekerja Migran 

2.1.1.2 Pekerja Anak 

2.1.1.3 Kejahatan Prostitusi 

2.2 Definisi ASEAN Political Security Community 

2.2.1 Pengertian APSC 

2.2.2 Struktur APSC 

2.2.3 Aktor APSC 

2.2.4 Program APSC 

2.2.5 Pelaksanaan APSC 



27 
 

BAB III DAMPAK HUMAN TRAFFICKING TERHADAP ASEAN 

3.1 Dampak Human Trafficking Terhadap Ekonomi di ASEAN 

3.2 Dampak Human Trafficking Terhadap Keamanan di ASEAN 

3.3 Dampak Human Trafficking Terhadap Politik di ASEAN 

BAB IV UPAYA ASEAN DALAM MENANGANI HUMAN TRAFFICKING 

4.1 Upaya Regional ASEAN 

4.1.1 ASEAN Regional Forum 

4.2 ASEAN Convention on Trafficking in Person 

4.3 Kerjasama ASEAN dan IOM Dalam Menangangi Human Trafficking 

BAB V PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Saran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


