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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini, umat manusia dihadapkan pada kenyataan bahwa pengaruh 

globalisasi begitu besar di setiap negara berkembang di dunia. Globalisasi secara 

tidak langsung berkontribusi dalam peningkatan perjalanan masyarakat di negara 

maju ke negara berkembang untuk suatu tujuan tertentu.
1
 Kegiatan melakukan 

perjalanan tersebut dapat dipahami bersama sebagai pariwisata. Setelah Perang 

Dunia ke-II, isu kepariwisataan telah berkembang sebagai gejala sosial dan 

ekonomi yang penting. Jika diperhatikan pertumbuhannya, pariwisata dapat 

dianggap sebgai industri yang terpenting di dunia pada masa - masa yang akan 

datang.
2
  

 Sektor pariwisata menjadi industri utama yang menopang perekonomian 

negara - negara Karibia dan negara berkembang lainnya di dunia. Lebih dari 90% 

lalu lintas wisatawan internasional berasal dari benua Eropa dan Amerika.
3
 

Pertumbuhan pariwisata dapat dilihat pada pada salah satu negara berkembang di 

kawasan Karibia, yaitu Negara Republik Dominika yang telah mengalami 

pertumbuhan ekonomi tertinggi pada kurun waktu 20 tahun terakhir dari tahun 

1995-2015. Faktanya pada tahun 1990 GNP negara hanya sebesar 57 % dari rata-

                                                           
1
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rata regional dan meningkat hingga 92% di tahun 2014 yang berasal dari sektor 

pariwisata.
4
  

Negara Republik Dominika merupakan salah satu negara berkembang 

yang terletak di Amerika Tengah, dan termasuk kedalam gugusan Kepulauan 

Karibia yang menempati sekitar 2 / 3 wilayah Pulau Hispaniola dan berdampingan 

langsung dengan negara Haiti.
5
 Negara ini memiliki potensi perkembangan 

pariwisata yang baik. Namun, para free rider sering menyalahgunakan potensi 

pariwisata ini dengan mengembangkan Sex Tourism di dalamnya. Republik 

Dominika menjadi menarik untuk dikaji dalam penelitian ini, alasan pertama 

yaitu, negara ini memiliki fenomena Sex Tourism terlama di dunia yaitu pada abad 

ke-19. Sex Tourism didorong oleh pengaruh kelas menengah, di mana pada saat 

itu bangsa Amerika dan Eropa melakukan perjalanan ke pulau - pulau kecil yang 

berada di Kawasan Karibia.
6
 Hingga pada saat masa kolonialisme di tahun 1924,

7
 

para pasukan tentara Amerika menjajah kawasan ini, tidak terkecuali Republik 

Dominika. Para pasukan tentara beristirahat dan mencari hiburan untuk melepas 

rasa lelah. Pesona keindahan alam dan daya tarik wanita Republik Dominika 

membuat para tentara Amerika tergoda untuk menikmati hal tersebut.
8
 

 Alasan kedua yaitu, Republik Dominika mengalami tingkat ekonomi yang 

stabil dalam kurun waktu 20 tahun terkahir pada tahun 1995-2015, namun negara 

                                                           
4
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5
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ini masih saja mengalami persoalan kemiskinan yang stagnan pada angka di atas 

40% di tahun 2003 - 2013.
9
 Hal tersebut dipicu adanya krisis ekonomi, tingginya 

pengangguran, kesenjangan sosial antara orang kaya dan miskin, meningkatnya 

diskriminasi gender, rendahnya investasi dalam bidang pendidikan dan kesehatan, 

rendahnya kesempatan mengikuti program sosial bagi pemberdayaan wanita, dan 

lain-lain.
10

 Untuk itu, atas dasar penyebab yang memicu perkembangan Sex 

Tourism tersebut, masyarakat beralih pada pekerjaan dibidang Social Service dan 

kehidupan sebagai Sex Worker yang lebih menguntungkan secara komersil, yang 

akan dijelaskan lebih lanjut pada pembahasan berikutnya. 

Tidak hanya itu, berlandaskan status hukum legalitas Sex Tourism yang 

diatur dalam Criminal Code Article 334 maka pemerintah setempat mengakui dan 

melegalkan adanya Sex Tourism dan segala jenis kegiatan transaksi komersial 

seksual yang melibatkan Sex Worker berumur di atas 18 tahun, serta didukung 

oleh perizinan berdirinya fasilitas penunjang seperti bar, hotel, dan klub malam 

yang beroperasi di sana.
11

 Kedua, diantara negara-negara lain yang sama - sama 

melegalkan Sex Tourism, penulis memilih fenomena Sex Tourism di Republik 

Dominika, karena melihat negara - negara di Kawasan Karibia terutama Republik 

Dominika menjadi daya tarik pariwisata dunia baru dengan ancaman Sex Tourism 

yang terbesar di kawasannya. Pada tahun 2003, total populasi Sex Worker yang 

                                                           
9
 Poverty & Equity Data Portal, dalam http://povertydata.worldbank.org/poverty/country/DOM, 

diakses pada (20/1/19, 12.30 WIB) 
10

 World, Bank, 2014, World Bank Open Data, diakses pada http://data.worldbank.org/, (18/1/19, 
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11
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Dominican Republic. Journal of Women in Culture and Society, 29(4), p.987-1015. 
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terdiri dari wanita dan anak-anak, dari total popu;asi sebanyak 4.420.513 orang
12

 , 

pada tahun 2003-2008 terdapat sebanyak 44.205 orang wanita harus terjun dalam 

bidang Sex Tourism. Dan dilanjutkan pada tahun 2008-2012 dengan populasi 

wanita kurang lebih 4,81 juta orang sebanyak 48.100 orang juga terlibat Sex 

Tourism dan pada tahun 2012-2017 meningkat atau setara dari populasi wanita 

sebesar 5,07 juta orang mencapai 50.070 orang wanita masih terlibat Sex 

Tourism.
13

 Hal ini disebabkan dengan kondisi perekonomian, kehidupan sosial, 

kesenjangan, dan lain sebagainya. Hal ini menunjukan bahwa partisipasi wanita di 

Republik Dominika begitu tinggi daripada di kawasan lain.
14

 

Para Sex Worker di Republik Dominika mayoritas berasal dari imigran 

gelap wanita. Haiti disebut - sebut sebagai salah satu negara yang memiliki 

imigran gelap terbesar di Republik Dominika, yaitu pada tahun 2010-2015 

sebanyak 130.000 orang imigran menjadi Sex Worker di Republik Dominika dan 

diketahui mereka tidak memiliki tempat tinggal dan tidak mempunyai dokumen - 

dokumen yang lengkap pasca bencana alam yaitu gempa bumi Haiti di tahun 

2010, sehingga ancaman atas imigran gelap ini mulai berkembang di tahun 2010. 

Dan, pada tahun 2016-2017 berkurang sedikit mencapai 87.000 orang.
15

 Hal ini 

disebabkan, rendahnya kesempatan kerja di negara asal mereka, dapat menambah 

biaya penghasilan ekonomi keluarga, membantu biaya perawatan anak - anak dan 

                                                           
12

 Dominican Republic Population, dalam 

https://countryeconomy.com/demography/populationdominican-republic?year=2003 , (22/10/19, 

21.00 WIB) 
13

 SERENA, DEL MUNDO, Sex Trade Flourishes in Dominican Republic, dalam 

https://cronkite.asu.edu/buffett/dr/sex_trade.html 
14

 Ibid., 
15

 Department of State, 2011, Human Rights Reports: Dominican Republic, dalam 

https://www.ijm.org/documents/studies/IJM-Commercial-Sexual-Exploitation-of-Children-in-the-

Dominican-Republic.pdf, (19/1/19, 10.00 WIB) 
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pendidikan, dan cepat menghasilkan uang dengan cara yang mudah. Serta, 

pengurangan jumlah imigran pada tahun 2016-2017 sebagai implikasi kebijakan 

imigrasi Republik Dominika pada saat itu.
16

  

Dinamika Sex Tourism pada suatu negara tidak dapat terpisahkan oleh 

persoalan Child Abuse yang merupakan dampak utama Sex Tourism. Contohnya 

berdasarkan penelitian oleh lembaga Department of Children, Youth, and Family 

pada Januari - Juni 2015, menyatakan bahwa terdapat 1,634 kasus kekerasan anak 

disebabkan oleh Sex Tourism.
17

 Hal tersebut merupakan satu paket dalam 

konsekuensi yang ditimbulkan oleh adanya Sex Tourism itu sendiri. Berdasarkan 

Globe Code of Ethics Tourism Resolusi A/RES/338/XI oleh UNWTO dijelaskan 

bahwa menggunakan anak - anak dalam bidang Sex Tourism adalah bentuk 

pelanggaran. Seperti pada kutipan pernyataan berikut, 

“...Where applicable legal and administrative measures to prevent 

and aradicted child sex tourism, in particular through bilateral 

agreements to facilitate inter alia, the protection of tourist engaged in 

any unlawful sexual activity involving children and juveniles...”
18

 

Mekanisme Sex Tourism dapat dipahami sebagai bentuk kegiatan yang 

mengancam kelangsungan hidup generasi muda. Kota Sosua, Puerto Plata dan 

Montello menjadi distrik utama dalam Sex Tourism. Seluruh Sex Worker pada 

umumnya mencari pelanggan di area pantai, hotel, panti pijat, klub malam, bar, 

dan tempat yang dipenuhi wisatawan lainnya. Target dari kegiatan ini tidak hanya 
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 A, Cabezas, Op.Cit, p. 76 
17

 In the Dominican Republic, 51% of children are exposed to punishment in their homes, 2016, 

diakses pada https://www.wvi.org/article/dominican-republic-51-children-are-exposed-

punishment-their-homes, (19/1/19, 17.00 WIB) 
18

 UNWTO Statement on the Prevention of Organized Sex Tourism, diakses pada 

https://ethics.unwto.org/content/staements-policy-documents-child-protection, (19/1/19, 16.00 

WIB) 
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wisatawan mancanegara namun juga masyarakat lokal. Para Sex Worker 

melakukan kegiatan ini di berbagai tempat. Mulai dari tempat penginapan seperti 

motel / hotel, pantai, area pinggir jalan, rumah penduduk, rumah bordil (tempat 

pelacuran), kasino, bar / klub malam, penjara, dan lain-lain.
19

  

 Untuk itu, perlu adanya kontribusi positif dari seluruh stakeholder dalam 

mengatasi akar permasalahan Sex Tourism di Republik Dominika. Jika pada 

umumnya, persoalan seperti Child Abuse ditangani oleh Organisasi UNICEF, 

persoalan Labor Force diberantas oleh Organisasi ILO, dan Human Trafficking 

ditindak lanjuti oleh Organisasi IOM.
20

 Maka persoalan Sex Tourism diatasi oleh 

UNWTO, karena UNWTO mampu bekerja secara multidimensi dan menyeluruh 

sesuai dengan pedoman Globe Code of Ethics, yaitu untuk mengembangkan 

potensi pariwisata negara dan mengatasi dampak negatif yang berkenaan dengan 

lingkungan, warisan budaya, dan masyarakat didalamnya.
21

 

Pada tahun 1975, Republik Dominika bergabung menjadi negara anggota 

UNWTO.
22

 Urgensi UNWTO dalam mengatasi Sex Tourism pada negara tersebut, 

dilandasi untuk mengimplementasikan Code Conduct sebagai instrumen untuk 

mengatasi Sex Tourism agar beroperasional di negara tersebut dengan maksimal. 

Sehingga, pihak UNWTO memiliki akses untuk mewujudkan program dalam 

mengatasi Sex Tourism di Republik Dominika dengan aktor lainnya. Serta, negara 

ini memiliki kondisi darurat kekerasan eksploitasi seksual anak, sehingga 

                                                           
19

 Lodinova, Op,Cit. p, 28 
20

 United Nation Handbook, 2000, New Zealand : Ministry of Foreign Affairs and Trade, p. 127 
21

 Global Code of Ethics Tourism, dalam http://ethics.unwto.org/en/content/global-code-ethics-

tourism, (16/7/19, 14.00 WIB) 
22

 Member State, diakses pada http://www2.unwto.org/members/states, diakses pada (18/01/19, 

21.30 WIB) 

http://ethics.unwto.org/en/content/global-code-ethics-tourism
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menjadikan kawasan Karibia menjadi kawasan berbahaya dan rentan bagi 

perkembangan anak - anak. Mulai pada tahun 2003 sebanyak 250.000-350.000 

anak - anak dan wanita dieksploitasi setiap harinya dan meningkat 5 % setiap 

tahunnya.
23

 Untuk itu, dengan meninjau dampak Sex Tourism yang berbahaya 

bagi wanita dan anak – anak, maka persoalan ini harus segera ditindak lanjuti oleh 

badan organisasi yang berkepentingan seperti UNWTO. 

UNWTO diketahui berpusat di Kota Madrid menjadikan satu - satunya 

organisasi yang mampu mewakili kepentingan suatu negara dan turis secara 

resmi. UNWTO juga berada dibawah pada kontrol langsung oleh PBB.
24

 Di 

dalam merepresentasikan PBB dalam bidang pariwisata, UNWTO juga berusaha 

menyelaraskan kebijakan pariwisata antar masing-masing negara melalui Globe 

Code of Ethics.
25

 Berporos dengan Global Code Of Ethic Tourism dan 

melaksanakan kerjasama dan program sosial - ekonomi diharapkan mampu secara 

perlahan mengatasi akar permasalahan dari Sex Tourism tersebut. 

 Oleh karena itu, untuk menjunjung tinggi nilai dan norma pariwisata 

dunia, UNWTO selaku Organisasi Internasional yang bergerak di bidang 

pariwisata memiliki tanggung jawab penuh terhadap negara - negara anggota 

untuk memastikan seluruh negara mengadopsi dan mengimplementasikan nilai 

dan norma pariwisata dengan baik, tentunya bekerja sama dengan seluruh 

stakeholder yang ada. Sehingga, fenomena Sex Tourism dapat diminimalisir 

sebaik mungkin. 

                                                           
23

 Fernando, Rodriguez. Jr, et.al, 2015, Commercial Sexual Exploitation of Children in the 

Dominican Republic, Washington : International Justice Mission 
24

 Robert, W. McIntosh, and Charles, R. Goeldner, 1990, Tourism Principles, Practies, 

Philoshophies, 6
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 Ed., America : Therese A. Zak, p.43 
25
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang akan dijawab penulis dalam penelitian ini adalah, 

“Bagaimana peran UNWTO dalam mengatasi Sex Tourism di Republik 

Dominika?” 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui aspek sosial dan 

ekonomi  yang menjadi penyebab dominan dalam fenomena Sex Tourism di 

Republik Dominika, dan memahami peran Organisassi Internasional melalui 

program yang dilakukan oleh UNWTO dalam rangkan mengatasi Sex Tourism di 

Republik Dominika. 

1.3.2  Manfaat Penelitian 

Sedangkan berdasarkan tujuan dari penelitian diatas, maka penelitan ini 

berupaya mampu memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Adapun 

manfaat penelitian ini adalah : 

1.3.2.1 Manfaat Akademis  

Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi 

pengembangan Ilmu Hubungan Internasional, yaitu : 

a. Memberi pengetahuan mengenai peran dan fungsi dari Organisasi 

Internasional secara spesifik 

b. Memberi pemahaman mengenai ancaman isu – isu pariwisata 

internasional bagi stabilitas nasional 
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1.3.2.2 Manfaat Praktis 

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat, yaitu : 

a. Diharapkan hasil dari seluruh tahapan dari penelitian ini dapat 

dipergunakan ssebagai salah satu sumber informasi bagi para 

stakeholder di bidang pariwisata, untuk mengetahui ancaman-ancaman 

pada sektor pariwisata terutama di Republik Dominika. 

b. Bagi peneliti diharapakan penelitian ini dapat menjadi refrensi bagi 

peneliti lain yang akan mengangkat tema yang sama namun dari sudut 

pandang yang berbeda. 

1.4 Penelitian Terdahulu 

 Penelitian terdahulu merupakan aspek penting bagi peneliti dalam 

menjadikan penelitian sebelumnya sebagai bentuk refrensi yang dapat membantu 

mengkaji lebih dalam memecahkan permasalahan yang saling berkaitan. Pertama, 

terdapat jurnal milik Dian Rezki Augusmi, Musakkir dan M. Said Karim dengan 

judul “Legal Protection Against Children as Victims of Sexual Exploitation of 

Children”
26

. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya - upaya 

yang dilakukan oleh aparat hukum seperti menyediakan laporan Woman Cricis 

Center. Jurnal ini menggunakan teknik Library Research dan lebih berfokus 

kepada upaya dari sebab - sebab yang melatarbelakangi anak - anak atau remaja 

perempuan maupun laki - laki teribat dalam pekerjaan seks sehingga pemerintah 

                                                           
26

 Dian, Rezki Augusmi, dkk, Legal Protection against Children as Victims of Sexual Exploitation 

of Children, Jurnal Hukum Vol.3 No.2, Desember 2014, Universitas Hassanudin, diakses dalam 

http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/d8ee8b14adc0d57a89dac9be2bde49b3.pdf, (1/5/18, 17.00 

WIB) 

http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/d8ee8b14adc0d57a89dac9be2bde49b3.pdf
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dituntut untuk memberikan aturan hukum dan memberikan sanksi kepada oknum -    

oknum yang terlibat, karena sejatinya anak - anak dibawah umur masih dalam 

perlindungan keluarga dan negara dan kebijakan restitusi kepada korban.
27

 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif-deskriptif dan 

menggunakan  konsep Perlindungan Hukum dengan memaksimalkan perannya 

sebagai sarana pengendalian sosial, sarana untuk memperlancar interaksi sosial, 

dan menciptakan keadaan tertentu yang mematuhi norma hukum. Hukum dirasa 

perlu untuk mengontrol kondisi masyarakat yang menyimpang dengan nilai 

kemanusiaan. UU No. 21 Tahun 2007,
28

 yang digunakan peneliti untuk mengacu 

pada fenomena prostitusi sebagai tindakan kejahatan yang dapat mengacu pada 

perdagangan orang. Penelitian ini mengandung beberapa perbedaan dengan 

peneleitian yang dilakukan oleh penulis,  payung hukum untuk korban. Perbedaan 

penelitian ini dilakukan pada skala daerah yaitu di Kota Makassar sedangkan 

ruang analisis penulis pada skala negara. Hanya fokus pada kondisi psikologis 

wanita dan anak - anak dan tindakan hukum. Dan persamaan kedua penelitian 

sama-sama membahas dampak negatif Sex Tourism. 

 Kedua, penelitian selanjutnya adalah jurnal yang berjudul “Pariwisata 

Seksual Anak : Upaya Perlindungan Anak Berkaitan Dengan Sex Child 

Tourism” yang ditulis oleh Izzah Amila Faizal.
29

 Peneliian ini berfokus pada 

upaya perlindungan anak di Kota Bali - Indonesia sebagai korban dan sasaran 

kejahatan bisnis Sex Tourism. Ada dua faktor yang memicu kejahatan tersebut 

                                                           
27

 Ibid., 
28

 Ibid., 
29

 Izzah, Amila Faizal, Pariwisata Seksual Anak : Upaya Perlindungan Anak Berkaitan Dengan 

Sex Child Tourism, Jurnal Magister Hukum, Vol, 8, No, 1, 2015, Universitas Udayana. 
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terjadi yaitu Faktor Ekstern adalah perkembangan zaman mengikuti lifestyle dan 

juga memenuhi kebutuhan tersier. Faktor intern yaitu berbagai bentuk 

permasalahan utamanya yaitu perekonomian keluarga.  

Penelitian ini menggunakan Teori Hukum Normatif dan metode kualitatif 

- deskriptif serta dilengkapi dengan observasi berupa wawancara langsung kepada 

sumber yang terpercaya. Hukum dirasa tepat untuk menjadi alat perlindungan 

korban dari segala bentuk kejahatan, sehingga nantinya korban akan mendapatkan 

keadilan. Penelitian ini ditemukan beberapa perbedaan sedikit dengan penulis 

yaitu penelitian ini lebih berdokus organisasi internasional. Persamaan kedua 

penelitian sama-sama melihat anak - anak sebagai korban kejahatan sekual 

dimana pariwisata dijadikan alat kepentingan komersial semata pada aspek hukum 

normatif. Sedangkan penulis kepada komersial seksual industri dan organisasi 

internasional.
30

 

Ketiga, penelitian selanjutnya adalah sebuah Working Paper berjudul 

“Does Legalize Prostitution Increase Human Trafficking ?”
31

 yang ditulis oleh 

Seo Young Cho, Axel Dreher, dan Eric Neumayer. Penelitian ini diterbitkan oleh 

Institut Economic Research di Berlin Jerman. Penelitian ini menghasilkan dua 

hasil penelitian, berdasarkan kajian dari 150 negara di dunia, menyatakan bahwa 

negara yang melegalkan prostitusi memiliki ekspansi pasar prostitusi yang 

signifikan dan kenaikan perdagangan manusia diantara dua negara atau beberapa 

negara. Walaupun, banyak negara yang melegalkan prostitusi, hal itu tidak 

merubah doktrin bahwa perdagangan manusia itu tetap illegal.  

                                                           
30

 Ibid 
31

Seo-Y. Cho, Dreher, A. and Neumayer, E., 2012, Does Legalized Prostitution Increase Human 

Trafficking?,Working Paper No.71, Economics of Security DIW Berlin 
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 Penelitian ini cukup unik karena menggunakan metode campuran - analitis 

untuk menggambarkan permasalahan yang ada. Teknik penelitian yang digunakan 

adalah menggunakan data primer dan sekunder, Sedangkan, teori yang digunakan 

yaitu Teori Ekonomi (Supply and Demand).
32

 Teori ini digunakan untuk 

menjelaskan bahwa aspek ekonomi berpengaruh kuat dalam meningkatkan 

prostitusi dan perdagangan manusia disuatu negara. Penelitian ini memiliki 

perbedaan dengan penulis yaitu penelitian ini hanya berpusat pada prostitusi 

dalam secara umum dan tidak melibatkan aspek pariwisata. Persamaan kedua 

penelitian ini sama - sama menitik beratkan pada aspek ekonomi suatu negara dan 

lemahnya hukum prostitusi sehingga memicu kerjahatan seksual seperti 

perdagangan manusia. 

Keempat, terdapat jurnal dengan judul “Upaya UNWTO dalam 

Menangani Sex Tourism di Thailand 2009-2013”
33

 yang ditulis oleh Raesa 

Oktavia. Penelitian ini menggambarkan kondisi Sex Tourism  di Thailand, negara 

ini terkenal sebagai pusat pariwisata di kawasan Asia Tenggara maka mudah bagi 

Raesa Oktavia untuk meninjau lebih dalam mengenai permasalahan pariwisata 

seperti halnya Sex Tourism.  Penelitian ini menggunakan metode kualitatif - 

deskriptif, teknik penelitian ini menggunakan  Library Research, dan dilengkapi 

dengan Teori Organisasi Internasional milik Clive Archer.  

UNWTO diketahuin melakukan strategi untuk mengatasi Sex Tourism, 

yaitu, konvensi internasional mengenai hak asasi anak dan perlindungan anak, 

kampanye Protect Children Awarenees Campaign, kerjasama UNWTO dengan 

                                                           
32

 Ibid., 
33

 Raesa, Oktavia, Upaya UNWTO dalam Menangani Sex Tourism di Thailand 2009-2013, Jurnal 

Hubungan Internasional, FISIP, Vol, 1, No, 2, 2015, Universitas Riau, 
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Youth Career Initiative (YCI) dalam Program Pengembangan Pemuda di 

Thailand, menjalankan Code of Conduct for The Protection of Children From 

Sexual Exploitation in Travel and Tourism, serta kerjasama UNWTO dengan 

Childsafe Netwok’s Centre for Children at Risk of Abuse,
34

 Penelitian ini memiliki 

perbedaan penelitian ini hanya menggunakan satu konsep, sedangkan penulis 

menggunakan dua konsep, tidak mendetail membahas penyebab Sex Tourism, dan 

tidak menjelaskan hakikat pariwisata secara umum, Dan persamaan yaitu sama-

sama melihat UNWTO sebagai aktor yang mampu mereduksi Sex Tourism, dan 

mendeskripsikan peran UNWTO secara menyeluruh. 

 Kelima, terdapat sebuah  jurnal berjudul “Perbandingan Peran UNWTO 

dalam Mengatasi ESKA (Eksploitasi Seksual Komersial Anak) di Brazil dan 

Thailand”
35

 yang ditulis oleh Verawati Marlin. Penelitian ini berusaha 

membandingkan strategi UNWTO di kedua negara yaitu Brazil dan Thailand yang 

dikenal sebagai negara dengan permasalahan Sex Tourism yang  meningkat. Hasil 

dari peneliitian milik Verawti Marlini ini menggambarkan UNWTO sebagai 

advokasi, yaitu, dapat mempengaruhi pembuat kebijakan publik untuk   

menerapkan   penyelesaian Model Restorative Justice dalam pengelolaan sistem 

hukum peradilan  pidana  di  Thailand. Sedangkan, untuk pneyelesaian di Brazil 

UNWTO menerapkan program inisiatif bernama Brazilian Center for Childhood 

and Adolescence.  

                                                           
34

 Ibid, 
35

 Verawati, Marlin, Perbandingan Peran UNWTO dalam Mengatasi ESKA (Eksploitasi Seksual 

Komersial Anak) di Brazil dan Thailand¸ Jurnal Ilmu Hubungan Internasional, FISIP, Vol, 3 No, 

2, 2015, Universitas Mulawarman 
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Penelitian ini diketahui menggunakan metode deskriptif - analitis, teknik 

penelitian ini menggunakan  Library Research,  dan disempurnakan menggunakan 

Konsep Human Trafficking.
36

 Konsep ini berusaha menjelaskan perdagangan 

manusia terutama anak - anak di kedua negara sangatlah tinggi. Ditemukan 

beberapa perbedaan dengan penulis yaitu penelitian ini berusaha membandingkan 

peran UNWTO di dua negara sedangkan penulis hanya fokus pada satu negara, 

dan lebih fokus pada peran UNWTO sebagai badan hukum advokasi untuk 

menyelesaikan masalah. Dan persamaan kedua penelitian sama - sama membahas 

Sex Tourism dalam skala negara. 

 Keenam, terdapat sebuah tesis yang berjudul “For Whose Pleasure ? 

International Sex Industry and The Tourism In Carribean”,
37

 tulisan ini dibuat 

oleh Anna Lodivnova yang dipublikasikan oleh Palacky University Olomouc. 

Penelitian ini memiliki cakupan yang cukup luas yaitu seluuh negara kawasan 

Karibia. Mulai dari negara Kuba hingga Republik Dominika dijelaskan oleh 

peneliti mengenai kuatnya Sex Tourism tersebut. Hasil penelitian ini menyatakan 

bahwa seluruh masyarakat terlibat dalam kegiatan ekonomi pariwisita (sex 

tourism) baik secara baik paruh waktu, oportunistik, dan di bawah pengaturan 

permanen, Pada negara Republik Dominika terdapat kota yang menjadi pusat Sex 

Tourism) yang mengkhawatirkan, yaitu Kota Puerto Plata, Sosúa, dan Montellano 

menjadi daya tarik bagi wisatawan, Sex Tourism menjadi budaya negatif 

walaupun pihak polisi, perusahaan lokal dan perushaan transnasional menyadari 

nilai pasar menguntungkan meskipun menyatakan prostitusi yang tidak bermoral.  

                                                           
36

 Ibid., 
37

 Anna, Lodinova, Op,Cit. 
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Penelitian ini menggunakan metode deskriptif - analitis, teknik penelitian 

ini menggunakan Library Research, dan dengan dilengkapi Konsep Human 

Sexuality, Imaginative Geography, Sex Work, dan Tourism.
38

 Penelitian ini dapat 

dikatakan memiliki alur pembahasan yang lengkap namun ditemukan beberapa 

perbedaan, penelitian ini membahas mengenai kondisi Sex Tourism di kawasan 

Karibia, sedangkan penulis berfokus pada negara Republik Dominika. Dan 

persamaan kedua penelitian ini adalah menitik beratkan pada faktor sosial dan 

ekonomi yang memicu Sex Tourism di negara Republik Dominika.  

Ketujuh,  terdapat sebuah Working Paper dengan judul “The Dominican 

Republic Tourism Cluster”
39

 yang ditulis oleh Fernando Gonzalez, Rodrigo Terc, 

Madalina Puna, Gabriela Jaramillo, dan Philipp Essl. Tulisan ini dipublikasikan 

oleh Harvard Business School.  Penelitian ini berfokus pada potensi - potensi 

yang dimiliki Republik Dominika untuk mengembangkan sektor pariwisatanya. 

Hasil penelitian ini berusaha untuk menguraikan factor - faktor makro dan mikro 

ekonomi di Republik Dominika, negara ini berpotensi melalui pertanian dan 

kekayaan sumber daya alam yang dapat dikembangkan untuk pariwisata. Namun, 

negara ini memiliki kompetitif yang berat di negara Karibia. Hambatan seperti 

kurangnya akses transportasi, rendahnya sumber daya manusia, kemiskinan 

menjadi alasan untuk memperlambat pertumbuhan pariwisata.  

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif - deskriptif, teknik 

penelitian ini menggunakan Library Research dan dilengkapi oleh Konsep 

Liberalisasi Ekonomi yang berusaha menjelaskna faktor - faktor perekonomian 

                                                           
38

 Ibid.,  
39

Fernando, Gonzalez, et.al, The Dominican Republic Tourism Cluster, Final Paper, Course 

Microeconomics of Competitiveness, 2012, Harvard Business School 
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negara untuk membangun dan melestarikan sektor kepariwisataan. Terdapat 

beberapa perbedaan dengan penulis yaitu  penelitian ini lebih berfokus pada aspek 

ekonomi sedangkan penulis juga menambahkan aspek sosial. Dan persamaan 

kedua penelitian nantinya akan mengupas tuntas mengenai kondisi negara ini 

secara umum dan bagaimana mampu bertahan pasca krisis ekonomi yang terjadi 

di tahun 2003. 

 Kedelapan, terdapat disertasi berjudul “Sex Tourism In The Dominican 

Republic And Other Developing Countries” yang ditulis oleh Melissa Rivera dan 

dipublikasikan oleh The State University of New Jersey.
40

 Penelitian ini berfokus 

kepada kondisi Sex Tourism di Republik Dominika dan beberapa negara 

berkembang lainnya yang sama - sama memiliki persoalan Sex Tourism. Seperti 

Jamaika, Kuba, Bahamas, Thailand, Costa Rica, dan lain-lain. Di dalam penelitian 

ini juga mengkaitkan dengan dampak narkoba, penyekit HIV/AIDS, dan 

eksploitasi seksual yang terjadi kepada para pekerja seksual tersebut. Penelitian 

ini menggunakan konsep Sex Tourism Industry, yang berusaha menjelaskan 

bahwa industri tersebut menjadi prospek bisnis di sektor pariwisata. 

 Penelitian ini sangat unik, karena menggunakan metode penelitian secara 

campuran (Mixed Method) dan dianalisis dengan mendetail. Teknik pengumpulan 

data yang dilakukan adalah Library Research dan wawancara kepada para pekerja 

seks dengan acak sehingga menghasilkan jawaban yang mendukung penelitian 

tersebut. Terdapat beberapa perbedaan dengan penulis yaitu, bahwa penelitian ini 

hanya menjelaskan kondisi Sex Tourism saja tanpa adanya kontribusi dari 

                                                           
40

 Melissa, Rivera, 2015, Sex Tourism In The Dominican Republic And Other Developing 

Countries, Disertasi Doktoral Filosofi , USA:The State University of New Jersey 
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organisasi internasional, dan pemilihan konsep berbeda. Dan persamaan kedua 

penelitian ini sama - sama melihat sudut pandang dari sosial ekonomi dan anak - 

anak  menjadi korban utama dari persoalan ini. 

Kesembilan, terdapat sebuah Working Paper dengan judul “Making 

Tourism Count for the Local Economy in Dominican Republic: Ideas for Good 

Practice” yang disusun oleh Caroline Ashley, Harold Goodwin and Douglas 

McNab, serta dipublikasikan oleh Pro Poor Tourism Partnership.
41

 Tulisan ini 

menggunakan konsep Tourism Businness dan Economic Security dalam 

melengkapi pembahasan yang ada. Peneliti melihat bahwa pariwisata di Republik 

Dominika menjadi kunci utama dalam perkembangan sektor ekonomi 

domestik.dengan begitu terciptanya keamanan dan kestabilan dalam negara. 

Seperti pemberdayaan dengan para penati dan melakukan kewirausahaan ekonomi 

mandiri. Tulisan ini menggunakan metode kualitatif - deskriptif dengan teknik 

pengumpulan data Library Research. Terdapat perbedaan penelitian ini hanya 

berfokus pada pengemabangan sektor ekonomi domestik dengan memanfaatkan 

pariwisata, namun tidak dengan ancaman pariwisata itu sendiri. Persamaan kedua 

penelitian memiliki pandangan bahwa dengan lebih fokus pada pengembangan 

kualitas Sumber Daya Manusia melalui bisnis diharapkan mampu menarik turis 

untuk datang dengan meminimalisir ancaman. Menciptakan keamanan dan 

kestabilan domestik melalui peningkatan ekonomi dianggap penting. 

Kesepuluh,  terdapat penelitian skripsi dari penulis dengan judul “Peran 

United Nation World Tourism dalam Mengatasi Sex Tourism di Republik 

                                                           
41

 Caroline, Ashley, et.al, 2005, Making Tourism Count for the Local Economy in Dominican 

Republic: Ideas for Good Practice, Working Paper, UK : Pro Poor Tourism Partnership 
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Dominika” yang ditulis oleh Nadya Sheilla Nugraha.
42

 Penelitian ini merupakan 

penelitian kualitatif - deskriptif yang menggunakan konsep Sex Commerce 

Industry dan Organisasi Internasional milik A. LeRoy Bannett dan James K. 

Oliver, teknik penelitian ini menggunakan Library Research, dan serta dilengkapi 

dengan argumen dasar bahwa terdapat dua peran UNWTO dalam mengatas Sex 

Tourism di Republik Dominika. Pertama, yaitu sarana kerjasama diantara 

berbagai aktor seperti UNICEF, ECPAT, Accor, dan lain-lain. Peran yang kedua 

adalah UNWTO sebagai inisiator dalam menjalin kerjasama dengan pemerintah 

Republik Dominika untuk menjalin komunikasi antara pemerintah dengan baik, 

sekaligus menerapkan Global Code of Ethics didalam kebijakan pemerintah 

secara efektif dan efisien. 

 

Tabel 1.1 Posisi Penelitian 

No. Judul & Nama 

Peneliti 

Teori / Konsep & 

Metodologi 

Hasil Penelitian 

Persamaan dan Perbedaan 

1. . “Legal Protection 

Against Children 

as Victims of 

Sexual 

Exploitation of 

Children” 

 

Oleh: Dian Rezki, 

dkk 

 

Konsep :  
Perlindungan 

Hukum 

 

Metode Kualitatif-

Deskriptif 

 

Perempuan dan anak - anak 

menjadi korban utama dalam 

persoalan eksploitasi seksual, 

faktor yang mendominasi 

adalah lingkungan dan 

psikologis seperti masalah 

percintaan, minimya 

kesempatan kerja, bias nilai 

patriarki, gaya hidup yang 

hedonis, dan kekerasan 

mental/psikis. Di Indonesia 

terdapat layanan Woman 

                                                           
42

 Mahasiswi Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  

Universitas Muhammadiyah Malang, e-mail : dheasheilla@gmail.com  

mailto:dheasheilla@gmail.com
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Cricis Center yang dapat 

digunakan untuk melaporkan 

tindakan ekspoitasi seksual. 

Menerapkan restitusi sebagai 

payung hukum untuk korban. 

Perbedaan penelitian ini 

dilakukan pada skala daerah 

yaitu di Kota Makassar 

sedangkan ruang analisis 

penulis pada skala negara. 

Hanya fokus pada kondisi 

psikologis wanita dan anak-

anak dan tindakan hukum. 

Persamaan kedua penelitian 

sama-sama membahas 

dampak negatif Sex Tourism. 

 

2.  “Pariwisata 

Seksual Anak : 

Upaya 

Perlindungan 

Anak Berkaitan 

Dengan Sex Child 

Tourism” 

 

Oleh : Izzah 

Amalia Faizal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsep : Hukum 

Normatif 

 

Metode : Kualitatif-

Deskriptif 

Peneliian ini berfokus pada 

upaya perlindungan anak di 

Kota Bali Indonesia sebagai 

korban dan sasaran Sex 

Tourism. Ada dua faktor yang 

memicu kejahatan tersebut 

terjadi yaitu Faktor Ekstern 

adalah perkembangan zaman  

mengikuti lifestyle dan juga 

memenuhi 

kebutuhan tersier. Faktor 

intern yaitu berbagai bentuk 

permasalahan utamanya yaitu  

perekonomian keluarga. 

Perbedaan penelitian ini 

lebih berdokus pada aspek 

hukum normatif. Sedangkan 

penulis kepada komersial 

seksual industri dan 

organisasi internasional. 

Persamaan kedua penelitian 

sama - sama melihat anak - 

anak sebagai korban 

kejahatan sekual dimana 

pariwisata dijadikan alat 

kepentingan komersial 

semata. 
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3.  “Does Legalize 

Prostitution 

Increase Human 

Trafficking ? “ 

 

Oleh : Seo Young 

Cho, dkk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teori : 

Ekonomi (Supply 

and Demand) 

 

Metode : 
Campuran- Analitis 

Penelitian ini menghasilkan 

dua hasil penelitian, 

berdasarkan kajian dari 150 

negara di dunia, menyatakan 

bahwa negara yang 

melegalkan prostitusi 

memiliki ekspansi pasar 

prostitusi yang signifikan dan 

kenaikan perdagangan 

manusia diantara dua negara 

atau beberapa negara. 

Perbedaan penelitian ini 

hanya berpusat pada 

prostitusi dalam secara umum 

dan tidak melibatkan aspek 

pariwisata. Persamaan kedua  

penelitian ini sama-sama 

menitik beratkan pada aspek 

ekonomi suatu negara dan 

lemahnya hukum prostitusi 

sehingga memicu kerjahatan 

seksual seperti perdagangan 

manusia. 

 

4.   “Upaya 

UNWTO dalam 

Menangani Sex 

Tourism di 

Thailand 2009-

2013” 

 

Oleh : Raesa 

Oktavia 

Konsep : Organisasi 

Internasional  

 

Metode :  Kualitatif-

Deskriptif 

 

UNWTO melakukan strategi 

untuk mengatasi Sex Tourism, 

yaitu : konvensi internasional 

mengenai hak asasi anak dan 

perlindungan anak, kampanye 

Protect Children Awarenees 

campaign, kerjasama 

UNWTO dengan Youth 

Career Initiative (YCI) dalam 

Program Pengembangan 

Pemuda di Thailand, 

menjalankan Code of conduct 

for The Protection of 

Children From Sexual 

Exploitation in Travel and 

Tourism, serta kerjasama 

UNWTO dengan Childsafe 

netwok’s centre for children 

at risk of abuse, Perbedaan 

penelitian ini hanya 

menggunakan satu konsep, 

sedangkan penulis 
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menggunakan dua konsep, 

tidak mendetail membahas 

penyebab Sex Tourism, dan 

tidak menjelaskan hakikat 

pariwisata secara umum, 

Persamaan yaitu sama-sama 

melihat UNWTO sebagai 

aktor yang mampu mereduksi 

Sex Tourism, dan 

mendeskripsikan peran 

UNWTO secara menyeluruh. 

 

5.  “Perbandingan 

Peran UNWTO 

dalam Mengatasi 

ESKA 

(Eksploitasi 

Seksual 

Komersial Anak) 

di Brazil dan 

Thailand” 

 

Oleh : Verawati 

Marlin 

Konsep : Human 

Trafficking 

 

Metode : Deskriptif 

- Analitis 

 

UNWTO sebagai advokasi, 

yaitu: dapat mempengaruhi  

pembuat  kebijakan  publik 

untuk   menerapkan    

penyelesaian Model 

Restorative   Justice dalam   

pengelolaan sistem hukum 

peradilan  pidana  di  

Thailand. Sedangkan, 

pneyelesaian di Brazil 

UNWTO menerapkan 

program Brazilian Center for  

Childhood  and  Adolescence. 

Perbedaan penelitian ini 

berusaha membandingkan 

peran UNWTO di dua negara 

sedangkan penulis hanya 

fokus pada satu negara, dan 

lebih fokus pada peran 

UNWTO sebagai badan 

hukum advokasi untuk 

menyelesaikan masalah. 

Persamaan kedua penelitian 

sama-sama membahas Sex 

Tourism dalam skala negara. 

 

6.  “For Whose 

Pleasure ? 

International Sex 

Industry and The 

Tourism In 

Carribean” 

 

Oleh : Anna 

Konsep : Human 

Sexuality,Imaginativ

e Geography,Sex 

Work, dan Tourism 

 

Metode : Deskriptif 

– Analitis 

 

Seluruh masyarakat terlibat 

dalam kegiatan ekonomi 

pariwisita (sex tourism) baik 

secara baik paruh waktu, 

oportunistik, dan di bawah 

pengaturan permanen, Kota 

Puerto Plata, Sosúa, dan 

Montellano menjadi daya 
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Lodinova 

 

 

 

 

 

tarik bagi wisatawan, sex 

tourism menjadi budaya 

negatif walaupun pihak 

polisi, , dan perusahaan lokal 

dan transnasional menyadari 

nilai pasar menguntungkan 

meskipun menyatakan 

prostitusi yang tidak 

bermoral. Perbedaan 

penelitian membahas 

mengenai kondisi Sex 

Tourism di kawasan Karibia, 

sedangkan penulis berfokus 

pada negara Republik 

Dominika. Persamaan kedua 

penelitian ini adaah menitik 

beratkan pada faktor sosial 

dan ekonomi yang memicu 

Sex Tourism di negara 

Republik Dominika.  

 

7.  “The Dominican 

Republic Tourism 

Cluster” 

 

Oleh : Fernando 

Gonzalez, dkk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsep : 

Liberalisasi 

Ekonomi 

 

Metode : Kualitatif-

Deskriptif 

Penelitian ini menguraikan 

faktor - faktor makro dan 

mikro ekonomi di Republik 

Dominika, negara ini 

berpotensi melalui pertanian 

dan kekayaan sumber daya 

alam yang dapat 

dikembangkan untuk 

pariwisata. Namun, negara ini 

memiliki kompetitif yang 

berat di negara Karibia. 

Hambatan seperti kurangnya 

akses transportasi, rendahnya 

sumber daya manusia, 

kemiskinan menjadi alasan 

untuk memperlambat 

pertumbuhan pariwisata. 

Perbedaan penelitian ini 

lebih berfokus pada aspek 

ekonomi sedangkan penulis 

juga menambahkan aspek 

sosial. Persamaan kedua 

penelitian nantinya akan 

mengupas tuntas mengenai 

kondisi negara ini secara 
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umum dan bagaimana mampu 

bertahan pasca krisis ekonomi 

yang terjadi di tahun 2003. 

 

8.  “Sex Tourism In 

The Dominican 

Republic And 

Other Developing 

Countries” 

 

Oleh : Melissa 

Rivera 

 

 

Konsep : Konsep 

Sex Tourism 

Industry 

 

Metode : 

Campuran-Analitis 

 

 

 

 

 

Penelitian ini menjelaskan 

faktor politik, sosial, dam 

ekonomi yang menjadi faktor 

pendorong Sex Tourism di 

Republik Dominika dan 

negara berkembang liainnya, 

seperti Jamaika, Kuba, 

Bahamas, Thailand, Costa 

Rica, dll. Sex Tourism erat 

kaitannya dengan peggunaan 

narkoba, penyebaran 

HIV/AIDS, dan eksploitasi 

seksual. Perbedaan bahwa 

penelitian ini hanya 

menjelaskan kondisi Sex 

Tourism saja tanpa adanya 

kontribusi dari organisasi 

internasional, dan pemilihan 

konsep berbeda Persamaan 

kedua penelitian ini sama-

sama melihat sudut pandang 

dari sosial ekonomi dan anak 

- anak  menjadi korban utama 

dari persoalan ini. 

9.  “Making Tourism 

Count for the 

Local Economy in 

Dominican 

Republic: Ideas 

for Good 

Practice” 

 

Oleh : Caroline 

Ashley, dkk 

 

 

 

Konsep : Konsep 

Tourism Business, 

dan Economic 

Security 

 

Metode : Kualitatif-

Deskriptif 

 

 

 

 

Pariwisata merupakan sektor 

utama di Republik Dominika. 

Maka turis diharapkan 

mampu secara signifikan 

mengangkat pertumbuhan 

dan perkembangan ekonomi 

masyarakat lokal dengan 

memanfaatkan sektor bisnis 

kewirausahaan dan sektor 

pertanian serta Sumber Daya 

Alam dengan begitu 

terciptanya keamanan dan 

kestabilan dalam negara. 

Perbedaan penelitian ini 

hanya berfokus pada 

pengemabangan sektor 

ekonomi domestik dengan 

memanfaatkan pariwisata, 



 

24 
 

namun tidak dengan ancaman 

pariwisata itu sendiri. 

Persamaan kedua penelitian 

memiliki pandangan bahwa 

dengan lebih fokus pada 

pengembangan kualitas 

Sumber Daya Manusia 

melalui bisnis diharapkan 

mampu menarik turis untuk 

datang dengan meminimalisir 

ancaman. 

 

10.  “Peran UNWTO 

Mengatasi Sex 

Tourism di 

Republik 

Dominika” 

 

Oleh : Nadya 

Sheilla Nugraha 

Konsep : Sex 

Commerce Industry 

dan Oranisasi 

Internasional 

 

Metode : Kualitatif-

Deskriptif 

 

 

Argumen dasar penulis yaitu 

UNWTO memiliki dua peran 

utama, yaitu sebagai 

fasilitator dengan UNICEF, 

ECPAT, Accor, dll. Peran 

yang kedua adalah UNWTO 

sebagai inisiator dengan 

pemerintah Republik 

Dominika untuk menjalin 

komunikasi antara 

pemerintah dengan baik, 

sekaligus menerapkan Global 

Code of Ethics didalam 

kebijakan pemerintah secara 

efektif dan efisien. 
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1.5 Kerangka Konseptual 

Dalam mengkaji masalah Sex Tourism di Republik Dominika dan peran 

Organisasi Internasional UNWTO, peneliti menggunakan konsep Sex Commerce 

Industry. Kerangka konsep merupakan hal yang terpenting dalam penelitian 

kualitatif, hal ini digunakan sebagai acuan untuk menuliskan pembahasan. 

1.5.1 Konsep Organisasi Internasional 

      Di dalam menjaga kestabilan dan menciptakan perdamaian di dunia, 

dibutuhkan suatu badan internasional yang mampu untuk memyelesaikan berbagai 

persoalan suatu negara bangsa, sehingga mampu memeberikan manfaat dan 

kesejahteraan bagi masayarakat. Ketika melalui cara kekerasan dan perang 

dewasa ini sudah tidak lazim digunakan, maka negara beralih kepada hal-hal yang 

lebih fungsional yaitu terlibat dalam segala bentuk kerjasama, baik itu dibidang 

ekonomi, politik, sosial, budaya, dan-lain-lain. Untuk dapat merealisasikan hal 

tersebut, dan dapat menaungi mekanisme kerjasama antara negara bangsa, maka 

dibentuklah Organisasi Internasional yang dapat mencakup banyak negara 

didalamnya. Oleh karena itu, mengingat pentingnya Organisasi Internasional perlu 

dipahami persama hakikat sebenarnya dari Organisasi Internasional tersebut. Hal 

pertama yang harus dipahami bersama yaitu definisi dari Organisasi Iternasional 

itu sendiri. Menurut Teuku May Rudy dalam bukunya yang berjudul Administrasi 

dan Organisasi Internasional definisi dari Organisasi Internasional adalah :         

“Pola kerja sama yang melintasi batas-batas negara, dengan didasari 

struktur organisasi yang jelas dan legkap serta diharapkan atau 

diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya 

secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan 

tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, 
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baik antara pemerintah dan pemerintah, maupun antara sesama 

kelompok non-pemerintah dari negara-negara yang berbeda.”
43

 

 

Penulis dapat menarik kesimpulan dari pernyataan mengenai definisi 

konkrit dari Organisasi Internasional diatas, bahwa berdirinya Organisasi 

Internasional merupakan itikad baik dan harapan bersama seluruh masyarakat 

internasional untuk dapat menciptakan perdamaian di muka bumi dengan 

menerapkan pola - pola kerjasama yang saling menguntungkan dengan dinaungi 

oleh Organisasi Internasional yang memiliki struktur dan tugas pokok dan fungsi 

yang jelas. Seperti namanya, Organisasi Internasional mencakup banyak negara 

secara keseluruhan atau negara di kawasan, yang sama - sama bergerak dibidang 

masing - masing untuk turut serta membantu tatanan dunia yang lebih baik. 

Sedangkan, menurut pernyataan A. LeRoy Bannett dan James K. Oliver 

dalam bukunya yang berjudul International Organizations menyatakan bahwa, 

“International Organizations have emerged as the embodiments of governance 

arrangements with powers and authority beyond those institutionalized in the 

nation state-centeres organizations created in the middle of twentieth century.”
44

 

Hal ini menjelaskan bahwa Organisasi Internasional hadir sebagai tata kelola 

pemerintahan baru yang memiliki kekuasaan dan wewenang penuh oleh negara 

bangsa. 

 Pada dasarnya Organisasi Internasional terbagi menjadi dua jenis yaitu 

terdapat International Govermental Organizations (IGO) dan International Non 

Govermental Organizations (INGO). Namun, fokus pada penelitian ini adalah 

                                                           
43

 Teuku, May Rudy, 2009, Administrasi dan Organisasi Internasional, Bandung : Angkasa, hal. 3 
44

 A. Leroy, Bannet and James, K. Oliver, 2002, International Organization : Priciples and Issues, 

7
th

 Ed. USA : Prentice Hall, p, 1 



 

27 
 

terletak pada IGO, karena pemerintah dianggap sebagai aktor utama dalam 

persoalan global saat ini. Di dalam mendalami eksistensinya dalam percaturan 

politik global, diperlukan adanya karakteristik utama yang membedakan suatu 

organisasi lainnya, berikut adalah ciri-ciri Organisasi Internasional menurut A. 

LeRoy Bannett dan James K. Oliver, yaitu : 

a. Merupakan organisasi permanen yang menjalankan fungsi-fungsi secara 

berkesinambungan 

b. Terdiri dari keanggotaan sukarela dari partai yang memenuhi syarat 

c. Instrumen dasar dalam menciptakan tujuan, struktur, dan metode kerja 

d. Badan perwakilan dan konsultasi Negara 

e. Sekertariat resmi untuk melakukan administrasi, penelitian, dan fungsi 

informasi secara berkesinambungan.
45

 

Setelah mengetahui karakteristik dari sebuah Organisasi Internasional, 

maka perlu digaris bawahi alasan terbentuknya Organisasi Internasional, yaitu 

terbentuk berdasarkan perjanjian yang telah disepakati oleh para negara anggota 

dengan mengedepankan kerjasama daripada ancaman dan tekanan, dengan tujuan 

menjaga kedaulatan setiap negara bangsa. Untuk merealisasikan itikad baik dari 

terbentuknya suatu Organisasi Internsional, maka peran aktif sangat dibutuhkan.  

Berikut adalah fungsi dan peran dari Organisasi Internasional menurut A. LeRoy 

Bannett dan James K. Oliver, yaitu : 

a. Fungsi utama adalah menyediakan sarana dan prasarana kerjasama antar 

negara anggota dan menghasilkan keuntungan bersama 
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b. Mesin administratif untuk menerjemahkan keputusan menjadi sebuah 

tindakan 

c. Menyediakan saluran resmi untuk sarana berkomunikasi antar pemerintah, 

sehingga ketika terdapat masalah muncul dapat segera ditindak lanjuti 

d. Sarana perundingan saat konflik terjadi, dimana negara anggota lain 

memberikan masukan sebagai aksi pencegahan konflik yang akan 

mengancam negara lain juga.
46

 

Untuk itu, pada tipe pertama dan ketiga dari fungsi dan peran Organisasi 

Internaional oleh A. LeRoy Bannett dan James K. Oliver diatas dapat 

dikategorikan sebagai fasilitator. Selanjutnya, pada tipe kedua dapat dikategorikan 

sebagai inisiator, dan tipe keempat dapat dikategorikan sebagai mediator.
47

 

Beberapa dari penjelasan mengenai konsep Organisasi Internasional diatas, 

penulis menggunakan fungsi dan peran Organisasi Internasional tipe pertama, 

kedua, dan ketiga dari konsep milik A. LeRoy Bannett dan James K. Oliver 

sebagai keragka konseptual, yang didasarkan kepada keterkaitan peran UNWTO 

dalam mengatasi Sex Tourism di Republik Dominika. Di dalam penelitian ini, 

penulis mengkaitkan tipe pertama dengan bentuk-bentuk kerjasama UNWTO 

dengan UNICEF, ECPAT, Accor dan private actor lainnya melalui program - 

program yang mengedepankan perlindungan kepada anak - anak terhadap 

bahayanya Sex Tourism. Program tersebut antara lain, Protection of Minor 

Against Sexual Exploitation, Implementasi Code Conduct, Combating Sexual 
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Tourism Involving Children, dan lain-lain.
48

 Untuk itu sesuai dengan tipe pertama, 

UNWTO dapat dipercaya untuk memfasilitasi kerjasama antara aktor-aktor demi 

mengedepankan kepentingan bersama.  

Pada penjelasan tipe kedua, dapat dilihat dari peran UNWtO sebagai 

Organisasi Internasional yang bergerak dibidang pariwisata dalam menghasilkan 

sebuah keputusan yang berupa Globe Code of Ethics. Pedoman ini harus ditaati 

dan dijalankan oleh seluruh negara - negara anggota UNWTO termasuk Republik 

Dominika. Di dalam menjalankan keputusan bersama tersebut, seperti yang 

dijelaskan dalam poin ketiga, UNWTO berafiliasi dengan pemerintah Republik 

Dominika untuk memaksimalkan program bersama yang mengacu pada Globe 

Code of Ethics. 

UNWTO memiliki Sekertariat di Madrid Spanyol yang bertanggung jawab 

kepada program - program yang dijalankan. Republik Dominika memiliki 

perwakilan bertempat di Santo Domingo bernama Gregorio Luperón esquina 

Cayetano Germosén.
49

 Perwakilan ini pun berfungsi sebagai saluran resmi 

pemerintah sehingga ketika permasalah muncul maka cepat diatasi. Seperti pada 

persoalan Sex Tourism di Republik Dominika, pemerintah dituntut untuk dapat 

menyesuaikan kebijakan domestik dengan prinsip - prinsip pariwisata 

internasional, sehingga persoalan Sex Tourism dapat ditindak lanjuti sebagai isu 

global kontemporer yang harus diatasi bersama. Tentu hal ini semakin memotivasi 
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UNWTO untuk lebih memaksimalkan perannanya dalam mengatasi Sex Tourism 

di Republik Dominika. 

 Kerjasama UNWTO dan pemerintah Republik Dominika dapat dilihat dari 

program – program yang disepakati keduanya. Program tersebut antara lain, 

melakukan sebuah kampanye National Plan of Action, kampanye dilakukan 

menggunakan media sosial, televisi, radio, penyebaran pamflet, brosur, dan iklan. 

Lalu, adanya program pelatihan kepada para pegawai hotel, bar, supir taxi, dan 

pemandu wisata.
50

 Pelatihan ini berfungsi sebagai tindakan edukasi kepada 

masyarakat untuk selalu waspada dan berani untuk melaporkan kepada polisi atas  

tindakan kejahatan dalam Sex Tourism di Republik Dominika. Tanpa terkecuali, 

para polisi nasional terutama di daerah Punta Cana, Puerto Plata, dan Las 

Terrenas, serta pegawai lokal yang berkerja dibidang pariwisata juga mengikuti 

Seminars On The Rights of Children and Adolescents.
51

 Seminar ini juga 

merupakan bentuk edukasi kepada stakeholder yang ikut terjun langsung pada 

industri pariwisata untuk selalu menegakkan hukum terkait penyalahgunaan 

pariwisata. 

 Progam unggulan UNWTO bersama pemerintah Republik Dominika 

termanifestasikan kedalam program A Sustainable Tourism Supplay Chain,
52

 

program ini lebih menekankan dukungan sosial dan ekonomi bagi masyarakat, 

sehingga masyarakat mendapatkan mata pencaharian yang lebih layak daripada 

bekerja melalui Sex Tourism. Program ini bertujuan untuk membuka akses pasar 
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bagi pengusaha dan petani dalam mengolah pertanian di Republik Dominika, 

didalmnya juga terdapat edukasi bagi para petani dan pengusaha dalam 

memaksimalkan usahanya. Di dalam peneliian ini, tipe keempat tidak digunakan 

oleh penulis dikarenakan tidak sesuai dalam menggambarkan kondisi Sex Tourism 

di Republik Dominika. Sex Tourism bukan sebuah konflik antara negara atau 

antara kelompok, maka untuk itu, perlu dipahami bahwa Sex Tourism adalah 

sebuah kondisi dimana adanya kegiatan yang melanggaran aturan norma dan nilai 

dalam industri pariwisata dunia. Oleh karena itu, didalam menjelaskan penelitian 

ini penulis lebih menekankan fungsi dan peranan Organisasi Internasional pada 

tipe pertama, kedua, dan ketiga. 

1.5.2 Konsep Sex Commerce Industry 

Pemahaman tentang Sex Commerce Industry jika dilihat dalam arti sempit 

hanya menjelaskan gambaran mengenai kegiatan bisnis prostitusi semata. Namun 

dewasa ini, eksistensi Sex Commerce Industry telah meluas menjadi ancaman bagi 

kedaulatan dan eksistensi suatu negara. Permasalahan negara saat ini tidak lagi 

berpusat pada ancaman perang dan terorisme semata, ancaman dalam bidang 

sosial dalam bentuk Sex Commerce Industry ini hadir di tengah - tengah 

masyarakat dan dikhawatirkan menajdi budaya global baru yang dapat menjajah 

fisik dan mental suatu individu sehingga berdampak kepada buruknya kualitas 

generasi muda bangsa dan negara. Untuk itu, penting bagi penulis mengetahui apa 

sebenarnya yang dimaksud oleh Sex Commerce Industry itu sendiri. 

Tidak ada definisi tunggal yang mampu menjelaskan dengan konkrit 

mengenai definisi sesungguhnya Sex Commerce Industry itu sendiri, hal ini 
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dikarenakan dunia semakin berkembang dan begitu juga hakikat dari Sex 

Commerce Industry yang telah dipahami setiap individu sebagai arti yang berbeda 

- beda. Namun, perlu dipahami bersama bahwa dasar dari Sex Commerce Industry 

adalah berupa kegiatan seksual yang sejatinya adalah bagian dari hak manusia 

untuk berkembang biak dan melestarikan keturunan di muka bumi, namun harus 

disalah gunakan maksud dan tujuannya demi mendapatkan keuntungan yang 

menghasilkan keuntungan komersil semata. Menurut Brennan definisi dari Sex 

Commerce Industry itu sendiri adalah :    

“The growth of the sex trade in the developing world and poor 

women’s participation in it are consequences of not only the 

restructuring of the global economy, but also of women’s central 

role in the service sector of tourism, a hospitality industry.”
53

 

 

 Berdasarkan pernyataan Brennan diatas dapat disimpulkan bahwa, 

semakin tumbuhnya industri perdagangan seksual yang mayoritas berada di 

negara berkembang, tidak terlepas dari peran dan partisipasi wanita yang memiliki 

penghasilan rendah untuk bekerja di industi pariwisata.
54

 Brennan berusaha untuk 

menunjukan alasan Sex Commerce Industry itu tumbuh dan berkembang serta 

siapa aktor yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Sex Commerce Industry seolah 

menyita banyak perhatian dunia dengan alasan meningkatkan perekonomian dunia 

melalui pariwisata. Hal tersebut dilakukan sebagai alibi dalam meningkatkan 

partisipasi wanita, untuk mencari mata pencaharian di bidang pariwisata demi 

menunjang kesejahteraan mereka. Walaupun, pada faktanya wanita adalah sosok 

yang memegang peranan penting dalam Sex Commerce Industry tersebut.  
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 Selain faktor wanita sebagai subjek penting bagi perindustrian bisnis 

seksual, aspek komersial menjadi perhatian selanjutnya dalam hakikat Sex 

Commerce Industry. Kata komersial menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa 

Indonesia) yaitu sesuatu hal yang berhubungan dengan perdagangan kadang 

mengorbankan nilai-nilai lain (sosial dan budaya, dan lain - lain).
55

 Tentunya 

diseluruh bentuk perdagangan atau komersial menghasilkan sebuah keuntungan 

materil maupun non-materil.  

 Di dalam konteks Sex Commerce Industry telah mencakup seluruh aktor - 

aktor didalamnya. Tidak hanya dalam sisi keuntungan komersil negara namun 

lebih kepada siapa yang ikut terlibat dalam kegiatan ini seperti mekanisme pasar 

yaitu indirect market, sehingga aktor yang terlibat dalam industri pariwisata dapat 

diuntungkan secara komersil. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Dunbar 

mengenai keuntungan dari Sex Commerce Industry, yaitu “The Sex Industry is big 

business, not only contributing to real profitable economic gain for a country but 

also dor travel and tourism agents, restaurants, bar, and hotels.”
56

 

Jika dapat penulis tarik kesimpulan dari penjelasan Dunbar keuntungan 

dari bisnis komersial dari segi pasar menguntungkan negara dalam sektor 

pariwisata, karena banyaknya wisatawan yang ingin mengunjungi negaranya. 

Namun, negara tidak sepenuhnya memiliki kontrol penuh dari keuntungan 

komersil tersebut, terdapat agen travel dan pariwisata, restoran, bar, dan hotel 

memiliki kontribusi langsung dalam mendapatkan keuntungan tersebut. Oleh 

karena itu, besarnya keuntungan komersil tersebut membuat seluruh pihak 
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mendukung bisnis ini, walaupun pada dasarnya bisnis ini telah mereduksi niai-

nilai moral kemanusiaan.  

Ruang lingkup dari konsep Sex Commerce Industry sangatlah luas, salah 

satu contoh dari Sex Commerce Industry adalah Sex Tourism yang melibatkan 

sektor pariwisata dalam kegiatan komersial.
57

 Kegiatan komersial dalam 

penelitian ini merupakan industri bisnis yang menyimpang dari aturan nilai dan 

norma kemanusiaan. Sex Tourism telah tumbuh dan berkembang menjadi bisnis 

komersial yang paling lama didunia. Persoalan inipun menjadi ancaman sosial 

seluruh negara di dunia, tidak terkecuali di Republik Dominika. 

Republik Dominika menjadi target utama dalam persoalan ini, dimana 

mayoritas masyarakat hidup dalam garis kemiskinan dan rendahnya kualitas hidup 

setiap keluarga. Oleh karena itu, industri pariwisata berubah menjadi alat 

pemenuhan kepentingan sebagian golongan masyarakat yang tidak bertanggung 

jawab, dan secara tidak langsung dapat mengeksploitasi manusia. Maka dengan 

munculya Sex Commerce Industry, perekonomian masyarakat di Republik 

Dominika sedikit terbantu dengan mengalirnya keuntungan - keuntungan komersil 

mereka, seperti hotel dan bar disana juga mendapat keuntungan yang cukup baik. 

Namun, tetap saja persoalan inilah yang dikhawatirkan oleh dunia internasional 

karena menyimpang dari norma - norma yang telah ditetapkan oleh internasional. 
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1.6 Metodologi Penelitian 

1.6.1 Jenis Penelitian 

Pada dasarnya sebuah penelitian secara umum dibedakan menjadi dua 

jenis penelitian, yaitu penelitian kuantitatif dan kualitatif. Di dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan jenis Penelitian Kualitatif, yang dimana penelitian tidak 

menggunakan acuan statistik atau matematis dalam mendapatkan suatu data yang 

akurat. Penulis mencari informasi data yang dibutukan untuk menunjang 

kesempurnaan suatu bahasan dan melibatkan teori atau konsep yang relevan, 

sehingga muncul suatu rumusan masalah yang berusaha penulis jelaskan.
58

 

Penulis menggunakan metode analisis data penelitian deskriptif. Analisis 

deskriptif digunakan untuk menggambarkan bagaimana mekanisme Sex Tourism 

dapat terjadi dan peran UNWTO dalam mengembalikan hakikat pariwisata 

sebagaimana mestinya, sehingga dampak buruk Sex Tourism dapat diminimalisir. 

1.6.2 Teknik Analisa Data 

Di dalam memperoleh data - data yang relevan, penulis menggunakan 

teknik analisa data  induksi. Teknik ini berangkat dari fakta – fakta atau peristiwa 

yang bersifat khusus dan kongkrit. Data yang diperoleh nantinya akan 

dikelompokkan, dipilah, dan dianalisis secara lengkap dan kronologis, sehingga 

dapat menghasilkan proses generalisasi dalam pembentukan sebuah hasil 

penelitian yang bersifat umum.
59
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1.6.3 Teknik Pengumpulan Data 

Di dalam penyempurnaan sebuah penelitian, maka data yang akurat adalah 

sumber terpenting untuk menunjang tulisan. Teknik pengumpulan data yang 

dipilih dan digunakan oleh penulis adalah studi pustaka (Library Research). 

Peneliti menggunakan pengambilan data sekunder yang diperoleh dari berbagai 

literatur, baik seperti buku, jurnal ilmiah, working paper, laporan tahunan, artikel 

ilmiah, dokumen perjanjian, skripsi, tesis, disertasi dan media berita lainnya yang 

telah teruji kredibilitasnya. Beberapa sumber tersebut akan dipilah sesuai dengan 

topik pembahasan penulis di dalam penelitian ini. 

1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian 

1.6.4.1.1Batasan Materi 

 Di dalam memfokuskan kajian penelitian maka peneliti berusaha untuk 

membatasai materi yang tersedia. Di dalam penelitian ini, penulis hanya 

memfokuskan diri pada akar permasalahan sosial dan ekonomi masyarakat 

Republik Dominika sehingga memicu Sex Tourism berkembang. Serta peran 

UNWTO dalam mengatasi Sex Tourism dan mengembalikan citra pariwisata yang 

sesuai dengan nilai – nilai pariwisata internasional. 

1.6.4.2 Batasan Waktu 

Batasan waktu yang digunakan penulis dalam melihat fenomena ini adalah 

pada tahun 2003 - 2017. Pada tahun 2003 Republik Dominika diketahui 

mengalami krisis ekonomi nasional yang membuat masyarakat hidup dalam 

keterpurukkan. Negara tidak dapat lagi memenuhi standar hidup masyarakat 

dengan baik, banyaknya penggangguran, meningkatnya kekerasan, dan lain-lain. 
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Untuk itu, masyarakat mulai beralih kepada mata pencaharian yang dapat 

diperoleh dengan cara yang mudah dengan waktu yang cepat. Hingga pada tahun 

2017 UNWTO melaksanakan program kerjasama terbaru dengan berbagai 

organisasi dan pemerintah, sehingga fenomena Sex Tourism dapat tereduksi secara 

bertahap. 

1.7 Argumen Pokok 

 Adapun argumen sementara penulis dari penelitian ini, yaitu terdapat dua 

peran utama UNWTO di dalam mengatasi persoalan Sex Tourism di Republik 

Dominika. Peran yang pertama adalah sebagai fasilitator yang mampu menjalin 

kerjasama terhadap aktor - aktor internasional lainnya seperti UNICEF, ECPAT, 

Accor, dan lain-lain. Sehingga UNWTO dapat memenuhi fasilitas untuk saling 

bekerja sama terutama di bidang pemberantasan Sex Tourism. Peran yang kedua 

adalah UNWTO sebagai inisiator dengan pemerintah Republik Dominika secara 

intensif, dengan begitu UNWTO dapat menjalin komunikasi, sekaligus memiliki 

tujuan utama yaitu mengimplementasikan Global Code of Ethics di dalam 

kebijakan pemerintah secara efektif dan efisien.  
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1.8 Sistematika Penulisan 

 Di dalam rangka untuk memahami penelitian ini dan menjawab rumusan 

masalah yang tertera dalam pembahasan, maka penulis membagi tulisan ini 

kedalam lima bab. Masing – masing bab memuat pembahasan dan kerangka 

analitis yang kongkrit. Sehingga, pembaca dapat memahami isi substansial yang 

ada dalam setiap bab. Berikut adalah sistematika penulisan tersebut, yaitu : 

BAB I berisi pendahuluan penelitian, yang didalamnya terdiri dari latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian 

yang terdiri dari manfaat akademis dan manfaat praktis. Selanjutnya, penelitian ini 

memuat sepuluh penelitian terdahulu, menggunakan dua kerangka konseptual. 

Penulis menggunakan konsep Organisasi Internasional dan konsep Sex Commerce 

Industry. Di dalamnya juga dijelaskan metodologi penelitian, terdiri dari jenis 

penelitian, teknik analisa data, teknik pengumpulan data. Serta, ruang lingkup 

penelitian yang terdiri dari batasan materi dan batasan waktu. Dan yang terakhir 

adalah, argumen pokok penulis dan sistematika penulisan itu sendiri. 

BAB II berisi mengenai eksistensi Sex Tourism secara global dan di 

Republik Dominika itu sendiri. Di dalamnya dijelaskan mengenai sejarah Sex 

Tourism itu sendiri dan sejarah berkembangnya Sex Tourism di Republik 

Dominika. Selanjutnya, di jelaskan mengenai, penyebab dalam aspek ekonomi 

dan sosial yang meicu berkembangnya Sex Tourism dan beserta dampak utama  

Sex Tourism yaitu Child Abuse. Upaya pemerintah dan eksistensi UNWTO secara 

umum dan perannya di Republik Dominika, memuat sejarah terbentuknya 

UNWTO hingga struktur organisasi. 
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BAB III menjelaskan mengenai implementasi konsep peran dan 

fungsi Organisasi Internasional yaitu sebagai fasilitator kerja sama yang 

dilakukan UNWTO dengan tiga aktor internasional dalam rangka mengatasi Sex 

Tourism di Republik Dominika. Menerapkan beberapa program kerja sama oleh 

UNICEF, ECPAT, dan Accor. Sehingga, pembaca dapat memahami masing – 

masing program kerja berdasarkan aktor yang berbeda - beda. 

BAB IV membahas mengenai implementasi konsep peran dan 

fungsi Organisasi Internasional yaitu sebagai inisiator kerja sama yang dilakukan 

UNWTO dengan pemerintah Republik Dominika. Kerja sama ini didasari oleh 

implementasi Globe Code of Ethics sebagai Kode Etik landasan kerja sama 

UNWTO sebagai organisasi pariwisata dunia. Menerapkan program kerja yang 

mampu memberdayakan masyarakat dalam sektor bisnis pariwista dan juga 

memperkuat kebijakan imigrasi agar mencegah dari ancaman imigran gelap 

sebagai Sex Worker di Republik Dominika. BAB V akan menjelaskan mengenai 

penutup yang berisi kesimpulan dan saran penulis bagi penelitian selanjutnya. 

 


