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BAB II 

SEX TOURISM SEBAGAI ISU PARIWISATA GLOBAL 

DAN GAMBARAN UNWTO 

 

 

Pada bab sebelumnya dibahas mengenai latar belakang permasalahan Sex 

Tourism dengan menggunakan dua konsep yang melengkapi pembahasan 

penelitian. Maka, pada bab ini tentu akan dibahas mengenai dinamika Sex 

Tourism di Republik Dominika. Serta penyebab dari segi ekonomi dan sosial 

beserta dampak yang ditimbulkan dengan adanya kehadiran Sex Tourism. 

Sehingga, memicu UNWTO untuk masuk kedalam Republik Dominika untuk 

mengatasi Sex Tourism tersebut. 

2.1 Eksistensi dan Pekembangan Sex Tourism   

Perjalanan pariwisata tumbuh dan berkembang menajadi bagian dari cara 

hidup masyarakat modern saat ini. Melalui pariwisata, mereka dapat bersenang-

senang, sehingga dapat dikatakan sebagai pola konsumsi tersendiri. Adanya 

kebutuhan batin dan fisik manusia untuk memenuhi hasrat dan aktivitas 

bersenang-senang (Leisure Activity itulah yang menyebabkan manusia mampu 

mengeluarkan biaya yang tidak murah untuk sekedar melakukan wisata. Di era 

modern saat ini, pariwisata mampu menjelma menjadi industri ke-3 dalam 

perekonomian dunia
59

 dengan melihat pengaruhnya yang sangat signifikan 

terhadap perekonomian negara. 
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Menurut seorang ahli pariwisata dari Mesir yaitu Prof. Sahlah Wahab, 

dalam bukunya yang berjudul An Introduction of Tourism Theory menjelaskan 

bahwa eksistensi pariwisata hendaknya memiliki gejala - gejala yang terdiri dari 

tiga unsur utama, yaitu, manusia (Man) yaitu orang yang melakukan perjalanan 

pariwisata, ruang (Space) yaitu daerah atau ruang lingkup tempat melakukakan 

perjalan wisata, dan waktu (Time) yaitu waktu yang digunakan selama perjalanan 

dan tinggal di daerah tujuan wisata.
60

 Maka dari itu, ketiga unsur tersebut sangat 

penting untuk dipahami sebagai identifikasi segala kegiatan manusia dalam 

melakukan pariwisata yang sebenarnya. 

 Eksistensi pariwisata yang sangat multidimensi menghasilkan macam - 

macam jenis pariwisata itu sendiri. Penting untuk membedakan jenis pariwisata 

satu dengan jenis pariwisata yang lainnya, sehingga dapat dengan mudah untuk 

mengklasifikasikan jenis pariwisata tersebut berdasarkan segala kepentingan 

didalamnya. Sesuai dengan pembahasan pada bab ini, maka jenis pariwisata yang 

tepat yaitu pariwisata berdasarkan objeknya, yaitu : 

a. Cultural Tourism 

Motivasi orang - orang yang melakukan Cultural Tourism biasanya 

dikarena daya tarik seni dan budaya suatu tempat atau daerah. Seperti warisan 

nenek moyang suatu suku atau tempat bersejarah lainnya, sehingga wisatawan 

tertarik untuk mengunjungi daerah ini. Jenis pariwisata ini dianggap paling 

menguntungkan negara dalam kontribusi devisa negara. 

b. Recuperation Tourism 
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Jenis pariwisata ini dapat disebut sebaga pariwisata kesehatan. Motivasi 

orang - orang melakukan perjalan wisata adalah untuk menyembuhkan suatu  

penyakit, mencari obat, dan lain-lain. Contoh dari jenis pariwisata ini adalah 

mandi di sumber air panas, mandi susu yang mayoritas terdapat di negara - negara 

Eropa, mandi kopi di Jepang yang berkhasiat untuk kesehatan dan mencegah 

penuaan. 

c. Commercial Tourism 

Jenis pariwisata tersebut dapat disebut sebagai pariwisata perdagangan. 

Terdapat transaksi jual dan beli di dalam aktivitas wisata ini, Perdagangan dapat 

di lakukan dalam ruang lingkup skala nasional maupun internasional. Pariwisata 

perdaganan umumnya melibatkan para masyarakat lokal dengan para wisatawan. 

Jenis perdagangan tersebut meliputi barang dan jasa yang ditawarkan saat 

wisatawan mengunjungi negara tersebut. 

d. Sport Tourism 

Jenis pariwisata yang terakhir dapat disebut sebagai pariwisata olah raga. 

Tujuan dari pariwisata ini perjalanan orang - orang yang mengunjungi suatu 

daerah atau negara untuk melihat pesta olah raga atau ikut serta berpartisipasi 

dalam acara perlombaan olah raga tersebut. Contoh dari jenis pariwisata ini adalah 

menghadiri pertandingan All England, Oympiade, dan lain - lain.
 61

 

Berdasarkan jenis-jenis pariwisata diatas, penulis memilih Commercial 

Tourism sebagai jenis pariwisata yang paling tepat untuk menggambarkan Sex 

Tourism didalam pembahasan ini. Sex Tourism termasuk kedalam contoh negatif 
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dalam Commercial Tourism itu sendiri, dimana eksistensinya telah berkembang 

pesat dalam pariwisata dunia saat ini. Sex Tourism dapat dikatakan sebagai 

Commercial Tourism, karena dalam aktivitasnya terdapat transaksi berupa 

perdagangan jasa berupa pelayanan seksual yang ditawarkan melalui perjalanan 

wisata yang dilakukan turis saat berkunjung ke suatu daerah atau negara. 

Sex Tourism telah menjadi sebuah gejala sosial dalam masyarakat, tidak 

adanya keterangan waktu yang mampu menjelaskan kapan pertama kali Sex 

Tourism muncul di dunia hingga saat ini. Namun, eksistensinya telah dikenal 

masyarakat terlebih dahulu sebelum istilah pariwisata ditemukan. Perubahan - 

perubahan yang terjadi di dunia membentuk Sex Tourism dengan cara yang 

berbeda - beda, sehingga ruang lingkup Sex Tourism menjadi tidak terbatas dan 

luas. Eksistensi Sex Tourism sejak dahulu semakin tidak pernah pudar, mengingat 

bahwa hal tersebut telah menjadi suatu gejala sosial yang melekat dalam kegiatan 

masyarakat yang gemar melakukan perjalanan pariwisata dari tempat satu ke 

tempat yang lainnya. 

 Pada awalnya perkembangan Sex Tourism diketahui sebagai kegiatan 

prostitusi. Hal ini sudah terjadi pada waktu zaman Kerajaan Romawi berjaya saat 

itu, dimana sosok wanita digunakan menjadi pelayan seksual para bangsawan.
62

 

Wanita - wanita tersebut diketahui berasal dari rumah - rumah bordil yang 

tersebar diseluruh daerah. Tidak ada penolakan dan pelarangan untuk kegiatan ini, 

bahkan wanita - wanita tersebut merasa terhormat jika dapat melayani para 

bangsawan pada zaman Kerajaan Romawi. Selanjutnya, perkembangan ini 

                                                           
62

 Mahfuz, Ahmed, and Kristina Baghdasaryan, 2015, The Age of Free Will and Human Values : 

Sex Tourisms Evolution and Its Impact,  Thesis : Finland, Departement of Tourism, Centria 

University of Applied Science 



 

44 
 

diperluas dengan seorang pelancong yang berasal dari Venisia yaitu Marco Polo 

yang melakukan perjalanan jauh ke negara China. Disana wanita desa 

memberikan pelayanan seksual kepada setiap pelancong yang datang untuk 

membeli sebuah pernak - pernik yang mereka jual.
63

 Oleh karena itu, Sex Tourism 

menjadi luas maknanya ketika seorang pelancong pergi dari suatu tempat ke 

tempat lain hanya untuk melakukan kegiatan kesenangan (Leasure Activity).  

Tidak hanya sampai disitu, perkembangan Sex Tourism meluas hingga 

pada saat Perang Dunia ke-I dan Perang Dunia ke-II. Disaat negara bangsa 

berlomba - lomba untuk mencapai kekuasaan dan kepentingan, Sex Tourism hadir 

sebagai alternatif untuk mencari kesenangan dan motivasi semangat untuk 

berperang.Wanita digunakan sebagai budak seksual untuk memenuhi keinginan 

para tentara dengan imbalan berupa hadiah upeti pada saat itu. Mereka juga dapat 

membawa pulang wanita tersebut ke negara asal mereka. Semakin meluasnya 

daerah jajahan berdampak pada perluasan Sex Tourism. Fenomena ini juga 

memperluas perdagangan wanita untuk mendapatkan pelayanan seksual yang di 

dapatkan, sehingga pasar bebas terbuka untuk para tentara. 

Pada masa Perang Dunia fenomena Sex Tourism sangat dominan. Hal ini 

menunjukan bahwa pelayanan seksual sangat dibutukan bagi tentara dan sektor 

militer, terutama pada saat tentara membangun konstruksi jalan atau bangunan di 

daerah jajahan. Kegiatan ini ditujukan untuk memberikan energi dan motivasi 

tentara untuk bekerja. Perkembangan terus berlanjut hingga revolusi industri yang 

menyebabakna fenomenan Sex Tourism sangat terkenal di Italia dan Perancis. 
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Selain itu, perkembangan Sex Tourism sampai pada benua Asia, salah satu 

negaranya yaitu Filipina, dan Jepang. Pada masa kolonialisme di Filipina oleh 

Amerika, fenomena Sex Tourism berkembang saat Filipina menanda tangani 

perjanjian bahwa Filipina menyediakan sebanyak 23 pangkalan Angkatan Laut 

Filipina yang dapat digunakan selama 99 tahun lamanya. Salah satu pangkalan 

Angkatan Laut tersebut adalah Olongapo. Pangkalan Olongapo dikenal sebagai 

tempat para tentara untuk mendapatkan pelayanan seksual tersebut dengan 

motivasi untuk memberikan energi dan kesenanagan semata.
64

 

Selanjutnya di Jepang pada masa kejayaannya, sosok wanita yang 

memiliki keturunan ras dan suku Filipina dan Korea di perbudak melakukan 

pelayanan seksual sehingga disebut “Comfort Woman” bagi tentara Jepang. Hal 

ini semata-mata untuk menyambut negara Jepang meraih kemenangan sebagai 

Negara Matahari Terbit.
65

 Maka dari itu, perkembangan Sex Tourism yang 

kompleks tidak dapat terlepaskan dengan kuatnya pengaruh dari penjajahan 

negara bangsa, ras, ketidaksetaraan gender, ketimpangan ekonomi, dan 

berkembangnya teknologi dan informasi di setiap negara.  

Penyebaran Sex Tourism telah berkembang di sejumlah negara - negara di 

dunia. Penyebaran tersebut terbagi menjadi dua bagian negara yaitu negara asal 

yang disebut (Home Countries) dan negara tujuan yang disebut (Destination 

Countries). Hal ini tampak pada peta penyebaran Sex Tourism di dunia berikut ini: 
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Gambar 2.1 Peta penyebaran Sex Tourism di Dunia 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Handbook of Research on Global Hospitality 

and Tourism Management, 2015 

 

Berdasarkan gambar peta penyebaran Sex Tourism diatas dapat dipahami 

bahwa, fenomena Sex Tourism telah mencakup hampir seluruh benua di dunia. 

Mulai dari benua Eropa, Amerika, Afrika, Australia, dan Asia. Penyebaran 

tersebut tentunya semakin meluas dari tahun ke tahunnya, dimana indikator 

penyebaran tersebut terbagi menjadi dua yaitu Home Countries dan Destination 

Countries. Pengertian dari Home Countries adalah negara / daerah dimana 

seseorang berasal, sedangkan Destination Countries adalah negara/daerah tujuan 

seseorang untuk berpergian.
66

  

Berdasarkan gambar diatas, negara yang termasuk kedalam kategori Home 

Countries yang ditandai dengan warna abu - abu yaitu, Australia, Jepang, Alaska, 

Amerika Serikat, Swedia, Jerman, Perancis, dan Inggris. Negara - negara tersebut 

telah dikenal sebagai negara domisili para pekerja seksual (Female Sex Worker). 

Selain itu, fenomena Sex Tourism menunjukkan bahwa, hal tersebut mayoritas 
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berasal dari negara barat yang lebih dikenal sebagai (White Western Countries).
67

 

Sex Tourism juga disebut sebagai bentuk kolonialisme baru, mayoritas berasal 

dari negara barat dan menjajah negara berkembang. Penjajahan yang dimaksud 

adalah perbudakan seksual yang konotasinya dipahami sebagai Sex Tourism saat 

ini.  

Sedangkan, Destination Countries yang ditandai dengan warna hitam pada 

peta diatas, terdiri dari negara India, Indonesia, Thailand, Myanmar, Mesir, 

Zimbabwe, Kenya, Tanzania, Uganda, Mexico, Karibia, Costa Rica, dan lain -  

lain. Negara tersebut diidentifikasi sebagai negara jajahan oleh negara barat.
68

 

Negara - negara ini merupakan negara tujuan para turis untuk melakukan 

perbudakan seksual terhadap wanita atau yang lebih dikenal sebagai Sex Tourism. 

Pariwisata membawa dampak yang signifikan bagi kelangsungan hidup negara - 

negara berkembang tersebut. Sektor pariwisata mampu memberikan kontribusi 

bagi perekonomian negara dalam membangun bangsa dan negaranya Menurut 

pernyataan dari Organisasi Pariwisata Dunia yaitu United Nation World Tourism 

Organization, mencatat bahwa sebanyak 456 Juta kedatangan turis internasional 

ke negara berkembang dan tentunya akan meningkat setiap tahunnya. Dan, sektor 

pariwisata menyumbang setidaknya 25% dari PDB di negara - negara berkembang 

terutama perekonomian di pulau - pulau kecil.
69

  

Fenomena meluasnya perkembangan Sex Tourism juga tidak terlepas dari 

pengaruh globalisasi saat ini, dimana globalisasi membawa pengaruh yang 
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signifikan terhadap pemahaman masyarakat mengenai eksistensi Sex Tourism. Hal 

ini juga bersamaan dengan perkembangan promosi pariwisata yang semakin 

kompleks adanya. Melalui globalisasi, promosi pariwisata dilakukan semakin 

mudah dan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Suatu negara yang 

didalamnya terdapat Sex Tourism tentu memiliki kapasitas sektor pariwisata yang 

menunjang segala kegiatannya melalui promosi pariwisata.  

Menurut Profesor Mariotti pemasaran atau promosi pariwisata harus 

memiliki (Tourist Services) yang bisa juga disebut sebagai (Attractive Derive). 

Hal ini berarti semua fasilitas dan aktivitas yang dapat digunakan telah disediakan 

secara komersial oleh perusahaan terkait.
70

 Untuk itu, Sex Tourism dapat disebut 

sebagai bentuk lain dari promosi pariwisata dalam menarik sebanyak - banyaknya 

wisatawan mancanegara untuk mengunjungi suatu negara. Selanjutnya, syarat 

suatu daerah dalam mengembangkan sektor pariwisata harus memenui tiga syarat, 

yaitu : 

a. Daerah tersebut harus mempunyai apa yang disebut (something to see). 

Artinya ditempat tersebut harus terdapat objek wisata dan atraksi wisata 

yang dapat dilihat, dan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. 

Maka, wisatawan dapat menikmati hiburan yang berbeda dengan daerah 

lainnya. 

b. Daerah tersebut harus tersedia apa yang disebut (something to do). Artinya 

ditempat tersebut selain banyak yang dapat dilihat dan disaksikan, harus 

pula tersedia fasilitas rekreasi atau hiburan yang biasanya bersifat komersil 
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dengan tujuan dapat membuat wisatawan betah tinggal berlama - lama di 

tempat tersebut. 

c. Daerah tersebut harus tersedia apa yang disebut dengan (something to 

buy). Artinya di tempat tersebut harus tersedia fasilitas untuk berbelanja, 

terutama barang-barang souvenir dan kerajinan tangan masyarakat daerah. 

Untuk melengkapi fasilitas tersebut juga harus disediakan sarana untuk 

memperlancar hal tersebut, seperti money changer, bank, dan lain-lain. 
71

 

Berdasarkan tiga syarat untuk mengembangkan suatu sektor pariwisata diatas, 

maka Sex Tourism menjadi fenomena yang termasuk kedalam syarat kedua yaitu 

(something to do). Perkembangan Sex Toursim ditujukan untuk hiburan komersial 

yang ditawarkan bagi wisatawan yang mengunjungi suatu daerah dengan objek 

wisata yang menarik. Maka, Sex Tourism dapat memikat para wisatawan untuk 

tinggal dan berlama-lama di suatu daerah yang memiliki pelayanan seksual dalam 

sektor pariwisata. Walaupun, fenomena ini menyimpang dengan nilai dan norma 

sosial, para pelaku Sex Tourism tetap menjalankan bisnis komersial dengan 

menggunakan sektor pariwisata sebagai atraksi wisata. 

 Di dalam pembahasan ini, penulis berfokus pada fenomena Sex Tourism di 

Republik Dominika. Sex Tourism di negara ini memiliki daya tarik wisata yang 

paling memikat di kawasan Karibia. Hal ini dikarenakan, Sex Tourism telah 

menjadi gejala sosial yang terikat dengan sektor perekonomian daerah tersebut, 

sehingga kerap disebut sebagai identitas negara dan bangsa Republik Dominika. 

Oleh karena itu, telah menjadi tanggung jawab bagi aktor - aktor terkait 
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khususnya organisasi yang bergerak dibidang pariwisata dunia untuk 

meminimalisir pengaruh negatif yang ditimbulkan oleh Sex Tourism di Republik 

Dominika.  

2.2 Eksistensi dan Pekembangan Sex Tourism di Republik Dominika 

2.2.1 Dinamika Sex Tourism di Republik Dominika 

 Fenomena Sex Tourism telah berkembang sangat kompleks ke seluruh 

penjuru bangsa dan negara. Salah satunya adalah Negara Republik Dominika 

yang dimana eksistensinya jarang sekali diketahui masyarakat luas, namun dengan 

adanya fenomena Sex Tourism kondisi negara ini berubah sangat drastis, sehingga 

masyarakat mulai mengenal dan berdatangan ke negara tersebut. Sex Tourism 

merupakan suatu bentuk gejala sosial yang sudah turun temurun dalam kehidupan 

masyarakat dan sulit sekali untuk memutus mata rantai Sex Tourism tersebut. Hal 

ini dikarenakan fenomena Sex Tourism telah berkembang sejak abad ke-19 dan 

semakin meluas seiring dengan percepatan arus globalisasi.  Masyarakat meyakini 

bahwa fenomena Sex Tourism muncul di Republik Dominika atas dorongan 

masyarakat kelas menengah oleh Bangsa Eropa dan Amerika yang melakukan 

perjalan jauh untuk mengunjungi negara - negara di Kepulauan Karibia.
72

 

Masyarakat setempat yang kedatangan orang asing tentu akan memberikan 

segalanya yang mereka punya demi melayani hasrat dan kesenangan para 

pelancong tersebut.
73
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 Seiring dengan perkembangannya, status hukum Sex Tourism di negara ini 

adalah legal. Istilah legal / legalitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

adalah segala sesuatu hal yang bersifat adil atau sah.
74

 Beberapa negara di dunia 

juga meyakini bahwa fenomena Sex Tourism sebagai tindakan yang legal dimata 

hukum. Walaupun demikian, negara lainnya juga menganggap tindakan Sex 

Tourism sebagai tindakan yang illegal karena adanya unsur prostitusi yang jauh 

dari nilai dan moral kemanusiaan. Maka, masing - masing negara memiliki 

kebijakannya sendiri untuk menentukan status legalitas Sex Tourism itu sendiri. 

Status legalitas dalam eksistensi Sex Tourism di suatu negara sangat penting 

dipahami, dengan tujuan untuk melindungi para Sex Worker dalam melakukan hal 

tersebut. Salah satunya status legalitas suatu negara dapat melindung para Sex 

Worker dalam masalah kesehatan dari penyakit - penyakit menular seksual.
75

 

Berikut adalah tabel status legal atau illegal dari Sex Tourism di berbagai negara 

di dunia, yaitu :  

Tabel 2.1 Status Legalitas Sex Tourism 

Country Legalization of Sex Tourism 

Thailand Illegal 

Brazil Legal 

Spain Limited Legality 

Indonesia Legal 

Colombia Legal 
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The Philippines Illegal 

Kenya Illegal 

The Netherlands Legal 

Cambodia Illegal 

Dominican Republic Legal 

Sumber : Burns : Fact Sheets, 2014
76

 

Tabel diatas yang menjelaskan legalitas menunjukkan bahwa negara 

Republik Dominika termasuk kedalam kelompok negara yang melegalkan Sex 

Tourism di dunia. Hal ini diatur dalam peraturan negara yaitu Dominican 

Criminal Code Article 334, yang berisi “....Keeping or hiring a person for 

prostitution, receiving benefit from prostitution, and acting intermediary between 

persons engaged in prostitution.”
77

 Berdasarkan peraturan hukum tersebut 

dijelaskan bahwa, prostitusi diizinkan ketika orang-orang tersebut mendapat 

keuntungan dalam melakukan kegiatan prostitusi tersebut yang tentunya hanya 

diperbolehkan untuk orang dewasa saja.
78

  

 Namun, fenomena Sex Tourism di Republik Dominika tidak hanya untuk 

orang dewasa saja sebagaimana tertera dalam Criminal Code Article 334. Anak – 

anak di bawah umur 18 tahun dituntut untuk bekerja dalam Sex Tourism.  Para Sex 

Worker didominasi oleh anak - anak, tidak ada jumlah yang pasti berapa total 

keseluruhan anak – anak yang bekerja di sektor ini dari tahun 2003-3017. Namun, 

sosok anak - anak menjadi perhatian khusus, karena tidak selayaknya mereka 
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memilih profesi sebagai Sex Worker sampai harus mengorbankan pendidikan dan 

masa bermain mereka. Berikut adalah contoh sampel dari 264 jumlah anak - anak 

yang bekerja di bidang Sex Tourism di Republik Dominika, yaitu : 

Tabel 2.2 Data Sex Worker Anak-Anak di Republik Dominika 2004-2017
79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : United State E-Library of Medicine National 

Institute and Health, 2017 

 

Tabel diatas menunjukkan bahwa dari 264 sumber yang telah diteliti, 

peringkat pertama dengan presentase sebanyak 79,9 % pekerja berumur dibawah 

15 tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa mayoritas Sex Worker adalah anak - 

anak dibawah umur yang luput dari pengawasan pemerintah. Disusul peringkat 

kedua sebanyak 20,1 % pekerja berumur diantara 15-18 tahun. Sedangkan 

peringkat ketiga tidak ada pekerja yang menempuh pendidikan sarjana. Mereka 

semua tentunya memiliki penghasilan yang dirasa cukup untuk bertahan hidup 

yaitu sekitar diantara $ 100 - $ 500 bahkan dapat mencapai lebih dari $ 500 per 

bulan diraih pekerja dengan keduannya memiliki presentase 49,6 %. Fakta di 
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lapangan yang dirasa sangat memperihatinkan adalah ketika anak - anak 

merupakan sumber utama dalam menyumbang penghasilan suatu keluarga di 

Republik Dominika. Menurut tabel diatas sebanyak 91,7 % anak - anak menjadi 

tulang punggung perekonomian keluarga sehingga bekerja menjadi Sex Worker.
80

 

Meninjau atas fenomena Sex Tourism yang dapat mengancam kehidupan wanita 

dan anak – anak maka penitng untuk mengetahui berbagai macam penyebab dan 

dampak utama dari berkembangnya Sex Tourism di Republik Dominika. 

2.2.2 Penyebab dan Dampak Sex Tourism di Republik Dominika. 

 Ketika tujuan pariwisata yang sesungguhnya telah tercemar oleh beberapa 

aktivitas yang dapat meningkatkan degradasi moral, maka akan menimbulkan 

penyebab dan dampak yang signifikan terhadap pola hidup masyarakat. Seperti 

yang telah diketahui, bahwa tujuan pariwisata menurut UNWTO yaitu, untuk 

meningkatkan dan membagun pariwisata sebagai kontributor untuk pembangunan 

ekonomi, saling pengertian internasional, perdamaian, kemakmuran universal, 

HAM, dan kebebasan untuk semua tanpa memandang suku, ras, jenis kelamin, 

bahasa, dan agama.
81

 

 Oleh karena itu, mengingat bahwa faktor-faktor yang menyebabkan dan 

dampak yang ditimbulkan oleh Sex Tourism dapat membahayakan kelangsungan 

hidup generasi muda dan tidak dapat memberdayakan masyarakat untuk bekerja 

lebih baik, serta jauh dari tujuan pariwisata yang sebenarnya, maka Sex Tourism 

harus di tindaklanjuti oleh pemerintah dengan bekerjasama melalui organisasi - 
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organisasi yang bergerak dibidang pariwisata dalam mengatasi hal tersebut. 

Adapun penyebab dan dampak yang ditimbulkan oleh fenomena Sex Tourism 

akan dijelaskan dalam pembahasan dibawah ini. 

2.2.2.1 Faktor Ekonomi dan Sosial 

 Pertama, pada tahun 2003 silam, pemerintah dan masyarakat dihadapkan 

pada kenyataan bahwa negara mereka mengalami ketidak stabilan ekonomi 

nasional untuk pertama kalinya. Fenomena krisis ekonomi ini terjadi pada masa 

pemerintahan Presiden Hipolito Mejia. Pada saat itu, krisis ekonomi ini bermula 

dengan adanya Skandal Baninter (Banco Intercontinental) dimana di identifikasi 

terdapat regulasi perbankan yang lemah, sehingga memungkinkan para pihak 

eksekutif  bank mayoritas menipu seluruh deposan dan Bank Pemerintah Republik 

Dominika sejumlah $ 2,2 Miliyar yang setara 67 % anggaran tahunan Republik 

Dominika.
82

 Pemerintahan Presiden Hipolito Mejia tidak semudah itu untuk 

membiarkan negaranya terpuruk dalam krisis ekonomi. Pemerintah melakukan 

langkah administrasi dengan melakukan negosiasi hutang dana bantuan sebesar $ 

600 Juta kepada IMF. Namun, pencairan dana yang disetujui hanya sebesar $ 120 

Juta dan pemerintah melakukan renegosiasi kembali di tahun 2004 yang 

menghasilkan bantuan dana lanjutan sebesar $ 66 Juta kepada IMF.
83

 

 Krisis ekonomi yang dihadapi Republik Dominika menyebabkan negara 

mengalami permasalahan peningkatan kemiskinan.
84

 Hal ini ditunjukan dengan 
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permasalahan kemiskinan yang bertolak belakang dengan pertumbuhan ekonomi 

Republik Dominika yang didapatkan dari bantuan dana hutang pemerintah, 

tingginya produktivitas melalui kegiatan impor dan meningkatkan sektor 

pariwisata. Tingkat kemiskinan masyarakat Republik Dominika berada di bawah 

rata - rata tingkat kemiskinan regional. Kemiskinan menjadi problematika yang 

serius jika tidak ditangani dengan tepat sasaran. Berikut adalah grafik hubungan 

antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan yang terjadi di Republik Dominika, 

disebutkan dalam gambar dibawah ini, yaitu : 

Gambar 2.2 Grafik GNI dan Pertumbuhan Kemiskinan 

di Republk Dominika 

 

 

 

 

 

  

Sumber : The Central Bank of Dominican Republic, 

World Developmen Indicators and SEDLAC,2015 
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Krisis ekonomi yang menghantarkan masyarakat pada tingkat kemiskinan 

tertinggi di Republik Dominika telah digambarkan pada grafik diatas. Namun, 

uniknya negara ini juga mengalami pertumbuhan ekonomi diatas rata-rata negara 

kawasan. Idealnya jika pertumbuhan ekonomi suatu negara sangat pesat maka 

tingkat kemiskinan akan menurun atau rendah. Hal ini tidak berlaku bagi negara 

Republik Dominika. Terdapat faktor - faktor yang melatar belakangi hal ini dapat 

terjadi. Salah satunya adalah negara Republik Dominika mengesampingkan sektor 

pertanian dan manufaktur untuk berkontribusi dalam pertumbuhan dan perbaikan 

sektor perkonomian negara. Lalu, pemerintah hanya memfokuskan pada sektor 

pelayanan dan pariwisata yang menyumbang kurang lebih 50 % dari GDP negara. 

Ironisnya sektor manufaktur hanya berkontribusi sebanyak 20 % dan pertanian 

sebanyak 8 % saja.
85

 Tidak seimbangnya pengelolaan pemasukan negara inilah 

yang menyebabkan usaha-usaha pemerintah belum mampu mengurangi persoalan 

kemiskinan dengan baik. 

Selain faktor negara dalam mengesampingkan sektor manufaktur dan 

pertanian, terdapat pula faktor lainnya yang dapat menggambarkan perkembangan 

sektor ekonomi belum mampu mengurangi kemiskinan di Republik Dominika 

pasca krisis ekonomi yang menyebabkan Sex Tourism meluas di masayarakat. 

Berdasarkan survei oleh World Bank, perusahaan-perusahaan di Republik 

Dominika yang tergabung dalam SEZ kurang leluasa dalam mengatur intensitas 

produktivitas ekonomi negaranya, karena terikat dalam regulasi ekonomi yang 

menetapkan sebanyak 70 % input barang berasal dari impor luar negeri yang 
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tercatat memiliki presentase tertinggi dibandingkan dengan negara lain. Jumlah ini 

sangat fantastis jika dibandingkan dengan presentase negara lainnya sebanyak 49 

% di Karibia, 58 % di Amerika Tengah, dan 43 % di Amerika Selatan dan 

Meksiko. 
86

 Maka, hal ini menimbulkan produktivitas negara menjadi tinggi. 

Sedangkan, upah pendapatan masyarakat stagnan dapat dikaitkan dengan 

didominasi pasar tenaga kerja yang tidak terampil di Republik Dominika. Rata-

rata masyarakat bekerja disektor pelayanan dengan upah gaji yang rendah seperti 

pelayan hotel dan bar, pelayan rumah tangga, wirausaha, dan termasuk Sex 

Worker. Secara tidak langsung akan berpengaruh pada perekonomian negara yang 

megalami kekurangan tenaga kerja terampil. Tenaga kerja informal akan 

berdampak negatif terhadap produtkivitas ekonomi. Hal ini pula dilatar belakangi 

oleh kurangnya integritas tenaga kerja terhadap kualitas ketrampilan yang dimiliki 

dan rendahnya taraf pendidikan seseorang. Berikut adalah grafik hubungan antara 

peningkatan produktivitas dengan stagnansi upah rill, yaitu : 

Gambar 2.3 Peningkatan Produktivitas dan Stagnanansi Upah Rill 

 

 

 

 

 

 

Sumber : The Conference Board Total Economy Database and authors 

calculation based on the Central Bank of the Dominican Republic, 2013 
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Gambar diatas menjelaskan bahwa stagnansi upah tenaga kerja dapat 

menyebabkan masyarakat sulit untuk keluar dari zona kemiskinan. Tenaga kerja 

yang di dominasi oleh tenaga kerja tidak terampil sebagian besar memiliki 

pekerjaan yang informal dengan artian usaha mereka tidak terdaftar dengan resmi 

yang berdampak pada tidak adanya pajak penghasilan, hilangnya jaminan sosial, 

dan tidak akan terlibat kedalam organisasi formal. Kerugian - kerugian tersebutlah 

yang membelenggu masyarakat dalam kemiskinan sehingga mereka memiliki 

taraf hidup yang rendah pula. 

Oleh karena itu, transformasi masyarakat terutama wanita yang beralih 

pekerjaan dari sebelumnya bekerja dalam sektor formal kini berada dalam zona 

kemiskinan karena harus kehilangan pekerjaan. Dan mereka beralih kepada 

pekerjaan Social Service. Berdasarkan populasi wanita yang menjadi Sex Worker 

sebelumnya, maka dapat disimpulkan pada tahun 2003 - 2008 tenaga kerja yang 

beralih profesi menjadi Sex Worker mencapai 2,7 juta orang dan sisanya sebanyak 

1,3 juta adalah pengangguran yang ikut serta dalam pekerjaan Sex Tourism. 

Berkembang pada tahun 2008-2012 mencapai 2,1 juta orang dan 1,5 juta adalah 

pengangguran hingga pada tahun 2012-2017 mencapai 1,8 juta orang dan sisanya 

sebanyak 0,8 juta orang adalah pengangguran pula.
87

 Terlihat bahwa penyebah 

dari segi ekonomi dapat memicu perkembangan Sex Tourism di Republik 

Dominika dengan signifikan. 

Selain fakor ekonomi yang berperan besar dalam meluasnya Sex Tourism, 

munculnya faktor sosial juga berperan penting sebagai bukti nyata keterlibatan 
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masyarakat di dalamnya. Di dalam pembahasan selanjutnya akan dijelaskan 

mengenai faktor sosial sebagai penyebab berkembangnya Sex Tourism di 

Republik Dominika. Terdapat tiga poin penting di dalam faktor sosial tersebut, 

antara lain, kesenjangan sosial dan kesenjangan gender di Republik Dominika. 

Hal - hal tersebut merupakan alasan utama dalam faktor sosial yang memiliki 

keterlibatan langsung terhadap penyebab Sex Tourism dalam masyarakat. 

Persoalan kesenjangan sosial di Republik Dominika merupakan satu paket legkap 

dari tingginya tingkat kemiskinan di negara ini. Negara ini memiliki indeks 

kesenjangan sosial sebesar 23,4 %, sehingga menghantarkan kepada posisi 101 

dari 177 negara berdasarkan indeks pembangunan manusia. Jika kita melihat 

sejarah kolonialisme ternyata hal itu juga berpengaruh terhadap persoalan 

kesenjangan sosial di Republik Dominika hingga saat ini. Kesenjangan sosial 

tersebut juga dibentuk pada saat kolonialisme bangsa Spanyol yang membagi 

masyarakat kedalam konstruksi sosial berdasarkan warna kulit, agama katolik, 

dan ras dan budaya hispanik.
88

 

Kesenjangan tersebut menyebabkan masyarakat terbagi berdasarkan ras 

dan kelasnya masing - masing. Warna kulit putih dan hitam sebenarnya bukanlah 

hal yang dianggap serius, namun di negara ini persoalan warna pigmentasi 

seseorang berpengaruh besar terhadap piramida mobilitas sosial sosial-

ekonominya. Berdasarkan ras tersebut terciptalah sistem kelas yang menjadi titik 

permasalahan kesenjangan sosial di Republik Dominika. Sistem kelas terdiri dari 
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kelas atas, menengah, dan bawah yang memiliki peran masing - masing dalam 

menciptakan sistem sosial yang baik. Namun, kelas atas dan menegah mayoritas 

berkulit putih cenderung mendominasi dalam segala aspek kehidupan sosial dan 

ekonomi disana. Mereka mampu mengontrol kebijakan publik, pendapatan kerja, 

dan akses terhadap pendidikan maupun pelayanan sosial lainnya. 
89

 

 Sedangkan, masyarakat kelas bawah yang sebagian bekerja di sektor 

pelayanan sosial  memiliki warna kulit gelap tidak mendapatkan keadilan atau 

kemerataan dalam bidang - bidang sosial tersebut. Maka masyarakat kelas bawah 

tidak dapat merasakan pendidikan yang layak, mendapatkan pekerjaan yang 

formal, bahkan hilangnya asuransi sosial lainnya. Hal ini berdampak buruk karena 

mereka juga tidak mampu untuk membayar kewajiban pajak bagi pemerintah 

yang nantinya dapat meningkatkan kualitas pelayanan sosial. Masyarakat kelas 

bawah terjerat dalam kemiskinan dan tercatat hanya sebesar 2% saja masyarakat 

mampu meningkatkan taraf kualitas hidupnya lebih baik. Kesenjangan sosial 

inipun meluas hingga aspek sosial lainnya seperti permasalahan ketidak setaraan 

atau kesenjangan gender di Republik Dominika yang sangat terasa pengaruhnya 

dalam perkembangan Sex Tourism.  

Di dalam hal ini, kesenjangan gender merupakan hal yang paling dirasa 

bagi masyarakat dalam segala aspek kehidupan sosial mereka. Kesenjangan 

gender di Republik Dominika menempati posisi pertama dari negara lainnya di 

kawasan LAC. Berdasarkan Gender Gap Index di tahun 2015 negara ini meraih 

posisi ke 86 dari 145 negara di dunia yang memiliki kualitas kesenjangan gender 
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tertinggi.
90

  Tidak dipungkiri bahwa kualitas hidup yang rendah membawa wanita 

di negara ini harus mengalami kesenjangan terhadap eksistensi laki - laki. Di 

dalam struktur sosial patriarki, wanita dianggap wajar melakukan seluruh 

pekerjaan rumah tangga dalam menghidupi keluarganya walaupun dengan upah 

serendah – rendahnya dalam bidang Sex Tourism.
91

 Kesenjangan berbasis gender 

di negara ini begitu tinggi, hingga menuurt data dari ILO Republik Dominika 

memiliki tingkat pengangguran wanita dengan presentase terbesar dibandingkan 

dengan negara - negara di Amerika Latin. Berikut adalah gambar grafik atas 

persentase pengangguran wanita dan laki - laki di negara - negara Amerika Latin, 

yaitu : 

Gambar 2.4 Persentase Pengangguran  

di Negara-Negara Amerika Latin 

 

 

 

 

 

  

 

 

Sumber : International Laboir Ourganizatio,2010 
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Kesenjangan gender dalam mendapatkan kesempatan kerja terlihat dalam 

graik diatas, dimana persentase pengangguran atau tenaga kerja tidak terampil 

wanita lebh banyak daripada laki - laki di Republik Dominika. Pada tahun 2010, 

sebanyak lebih dari 20 % sosok wanita harus menjadi pengangguran tenaga kerja 

tidak terampil  dan tidak memiliki kesempatan kerja di sektor pekerjaan formal.
92

 

Pada tahun 2003-2008 tercatat sebanyak 470.000 wanita menjadi Sex Worker 

diakibatkan oleh kesenjangan sosial dan gender. Hingga meningkat sebanyak 

550.387 orang di tahun 2009-2012 dan sebanyak 206.000 orang di tahun 2013-

2017.
93

 Oleh karena itu, pengaruh faktor ekonomi dan sosial menjadi salah satu 

alasan fenomena Sex Tourism berkembang dengan pesat di Republik Dominika. 

Selain berbagai penyebab yang melatar belakangi pengaruh Sex Tourism di 

Republik Dominika, fenomena Sex Tourism juga menimbulkan dampak - dampak 

yang kompleks, sehingga membuat fenomena ini menarik perhatian dunia 

internasional.  

2.2.2.2 Child Abuse 

 Eksistensi anak - anak pada hakikatnya memiliki peran yang begitu 

penting dan telah mendapat perlindungan seutuhnya dari dunia internasional. 

Inisiasi perlindungan ini seperti hasil dokumen dari sidang istimewa PBB tahun 

2000 yang menyatakan bahwa negara harus menciptakan “A World Fit for 

Children”. Di dalamnya berisi hasil pernyataan yang pada intinya, adalah :  
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“Suatu dunia dimana anak - anak perempuan dan laki - laki dapat 

menikmati masa kanak - kanaknya...dimana mereka dapat dicintai, 

dihormati dan dihargai...dimana keamanan dan kesejahteraannya 

menjadi hal paling penting dan dimana mereka dapat berkembang 

dan tumbuh secara sehat, damai dan bermartabat”.
94

 

 

Negara berkewajiban untuk melindungi hak asasi anak – anak sebagaimana 

mestinya, yang sebagaimana tertuang pada hasil agenda MDG’s pada poin ke-4. 

Poin tersebut adalah“To Reduce Child Mortality”.
95

 Poin tersebut pada intinya 

adalah menurunkan angka kematian anak dengan berfokus pada kesejahteraan 

hidup anak - anak, semakin sejahtera kualitas hidup seseorang akan semakin 

tinggi pula angka harapan hidupnya. 

Namun, hal ini berbanding tebalik dengan kondisi anak – anak di Republik 

Dominika itu sendiri memiliki permasalahan Child Abuse yang begitu kompleks. 

Kekerasan terhadap anak - anak di Republik Dominika meningkat setiap 

tahunnya, menurut Gender Based Violence (GBV) pada tahun 2003-2008 

sebanyak 26 % wanita yang bekerja dalam sektor Sex Tourism, mengaku bahwa 

pernah mengalami kekerasan mental dan fisik sejak berumur 15 tahun. 

Selanjutnya, pada tahun 2008-2012 meningkat hingga 42 % dan pada tahun 2012-

2017 meningkat hingga mencapai 51 % wanita mengalami kekerasan seksual 

secara mental dan fisik oleh pelaku kejahatan dan akan berpotensi melakukan hal 

yang sama terhadap anak - anak mereka.
96

 

Hal ini dikarenakan mayoritas dari mereka berasal dari keluarga yang 

bercerai, memiliki jumlah anak lebih dari lima, dan kurangnya pendidikan 
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berbasis keluarga. Para pekerja Sex Tourism yang didominasi oleh anak - anak 

akan rentan mengalami Child Abuse dalam bentuk ekspolitasi dan kekerasan 

seksual.
97

 Sex Tourism diketahui membawa dampak buruk bagi perkembangan 

mental dan psikologis anak - anak. Jika anak - anak tidak dapat memenuhi target 

pekerjaannya dengan membawa uang yang cukup untuk kebutuhan sehari - hari, 

maka mereka akan disiksa oleh orang tua atau pihak yang memiliki wewenang 

dalam menjalankan Sex Tourism tersebut. Seperti contohnya, pada tahun 2012-

2017 sebanyak 51 % anak - anak mengaku menerima hukuman saat mereka di 

rumah, dan kurang dari setengah yaitu sebanyak 22,5 % mengalami kekerasan 

fisik lainnya.
98

 Tidak hanya itu, sebanyak 48,2 % anak - anak mengalami tindakan 

pemerkosaan oleh oknum yang biasanya memiliki ikatan atau hubungan pribadi 

dengan korban.
99

  

Kekerasan yang dialami oleh anak - anak terbagi kedalam beberapa sektor 

pekerjaan. Mayoritas anak - anak yang bekerja di sektor Sex Tourism lebih rentan 

mengalami kekerasan seksual sekaligus. Hal ini tidak berlaku hanya pada 

masyarakat Republik Dominika saja, namun para imigran anak - anak yang 

mayoritas berasal dari negara Haiti juga mengalami hal yang sama. Tidak adanya 

dokumen legal yang berlaku seperti kartu penduduk dan akta kelahiran membuat 
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mereka tidak memiliki harapan hidup dengan lebih baik selain bekerja dalam 

bidang apa saja walaupun dengan kekerasan dan upah yang rendah.
100

 

 Berikut adalah gambar persentase anak - anak di bawah sandar umur yang 

ikut serta dalam dunia kerja menurut bidangnya, yaitu : 

Gambar 2.5 Sektor Kerja Anaak Umur 10-14 Tahun 

 

 

 

 

 

 

Sumber : United States Department of Labor, 2017 

Berdasarkan gambar diatas menjelaskan bahwa , dari tahun 2004-2017 

terdapat anak - anak usia 10-14 tahun telah bekerja dalam 3 mayoritas bidang 

pekerjaan yaitu pada sektor pertanian, industri, dan jasa di usianya yang masih 

sangat dini untuk terjun ke dunia kerja selayaknya orang dewasa. Sektor tertinggi 

yaitu sektor jasa meraih presentase sebesar 63,4 %, posisi kedua ditempati oleh 

sektor pertanian dengan presentase sebesar 28,1 %, dan posisi terakhir didapati 

oleh sektor industri sebesar 8,6 % saja. Hal ini mayoritas terjadi di Kota Santo 

Domingo, La Romana, Sanchez Ramirez, dan Provinsi Santiago. Keberpihakan 

anak - anak dalam sektor jasa juga dapat disebut sebagai dampak dari tingginya 

minta wisatawan terhadap pelayanan seksual atau Sex Tourism dalam konteks 
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pariwisata negara. Dimana, dari 63,4 % anak – anak yang bekerja di sektor jasa 

sebanyak 58 % diantaranya terlibat Sex Tourism.
101

 

Dengan demikian, anak - anak sudah terbiasa melakukan pekerjaan 

tersebut, walaupun harus mengabaikan pendidikan mereka dalam usiannya yang 

masih sangat dini untuk terjun ke dunia kerja. Di dalam sektor jasa, anak - anak 

mayoritas dipaksa bekerja dalam berbagai jenis pekerjaan seperti, pekerjaan 

rumah tangga, pelayan restoran atau bar, pengemis, hingga Sex Worker itu sendiri. 

Sedangkan, dalam sektor pertanian anak - anak mengikuti pekerjaan orang tua 

dalam memproduksi tebu, karet, dan kopi, serta juga dipaksa untuk membajak 

sawah. Dan pada sektor insudtri, anak - anak di tempatkan dalam medan yang 

berat dan berbahaya seperti, pertambangan dan konstruksi.
102

 Kerja paksa 

terhadap anank - anak akan menguras tenaga mereka dan menggangu kesehatan 

mental mereka, karena pada usia mereka adalah waktu untuk bermain dan 

menempuh pendidikan dengan layak. Untuk itu, perlu adanya kesadaran bagi 

seluruh elemen negara dan perhatian dunia internasional untuk meminimalisusr 

hal ini agar tidak ‘memakan’ korban lebih banyak lagi. 

Mayoritas anak - anak dan wanita di eksploitasi di tempat yang memiliki 

daya tarik wisata lebih, seperti di pantai, hotel, bar, rumah bordil, dan di jalan - 

jalan.
103

 Untuk itu, dengan dampak negatif yang begitu besar, para wisatawan 

mancanegara memiliki peran yang besar karena sebagai aktor yang telibat 

langsung dengan kondisi korban disana. Pada tahun 2011, menurut survei yang 

dilakukan oleh Chemonics Internasional diketahui bahwa, Republik Dominika 
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adalah negara dengan pengekspor pelacur terbesar keempat di dunia setelah 

Brazil, Thailand, dan Filipina. Hal ini merupakan posisi yang sangat 

mengkhawatirkan bagi stabilitas negara.  

Ekploitasi anak - anak maupuun wanita tersebar ke seluruh negara, seperti 

laporan dari Departement of Trafficking in Person menyebutkan bahwa wanita 

Republik Dominika banyak di ekploitasi di Karibia, Eropa, Amerika, dan Timur 

Tengah.
104

 Fenomena ini tidak hanya terjadi dalam negeri saja melainkan sudah 

tersebar dalam beberapa negara melalui perdagangan seksual yang berujung 

kepada eksploitasi manusia secara seksual. 

Gambar 2.6 Grafik Kekerasan Anak Oleh Sex Tourism Di Republik 

Dominika Tahun 2003-2017 

 

Sumber : United States Department of Labor, 2017 

 Berdasarkan grafik diatas diketahui bahwa adanya kekerasan anak 

disebakan adanya Sex Tourism. Jenis kekerasan tersebut bermacam – macam 

mulai dari kekerasaan fisik, mental, ujaran kebencian, dan lain sebagainya. Dari 
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sampel data anak sebanyak 1 juta anak - anak maka pada tahun 2003-2008 tercatat 

sebesar 70 % atau setara dengan kurang lebih 700.000 anak mengalami kekerasan. 

Pada tahun 2008-2012 sebanyak 50% menurun setara dengan kurang lebih 

500.000 anak. Pada tahun 2012-2015 sebanyak 60% naik setara mencapai 

600.000 anak dan di tahun 2015-2017 masih stagnan pada 60%.
105

 

 Pemerintah Republik Dominika yang memiliki target di tahun 2022 akan 

meningkatkan kedatangan wisatawan untuk berkunjung ke negaranya sebanyak 10 

Juta orang
106

 memberikan kekhawatiran tersendiri. Hal ini dikarenakan, semakin 

tinggi angka wisatawan maka semakin tinggi pula angka eksploitasi seksual anak 

yang akan terjadi selanjutnya. Pemerintah menyadari akan tingginya permintaan 

wisatawan yang mayoritas berasal dari negara - negara di Amerika Serikat, 

Kanada, dan Eropa.
107

 Sangat memerihatinkan jika pemerintah tidak melakukakan 

langkan tegas dalam mengantisipasi kejahatan eksploitasi anak. 

 Oleh karena itu, perhatian dunia internasional atas fenomena Sex Tourism 

di representasikan melalui Organisasi Pariwisata Dunia yaitu, United Nation of 

World Tourism atau yang dapat disingkat UNWTO. Melalui UNWTO diharapkan 

mampu mengatasi fenomena Sex Tourism di Republik Dominika dengan tepat 

sasaran, sehingga dampak - dampak yang ditimbulkan oleh Sex Tourism dapat 

diminimalisir semaksimal mungkin. UNWTO sendiri telah memiliki standar 

pedoman dalam menjalankan esensi dari pariwisata internasional yang sesuai 
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dengan program pariwisata berkelanjutan. DI dalam kode etik tersebut berisi pasal 

dan ayat yang merujuk pada persoalan pariwisata yang sedang dihadapi suatu 

negara. Berdasarkan pasal 2 ayat 3 menjelaskan bahwa, "Eksploitasi manusia, 

dalam bentuk apapun, terutama seksual, dan khususnya ketika itu mempengaruhi 

anak - anak, itu melanggar tujuan dasar pariwisata dan itu merupakan penolakan 

terhadap esensinya.” Dan hal itu terdapat di dalam kode etik yang harus ditaati 

bagi seluruh negara anggota yang tergabung dalam anggota UNWTO tidak 

terkecuali Republik Dominika itu sendiri. Pembahasan berikutnya akan lebih 

difokuskan mengenai eksistensi UNWTO di Republik Dominika, mulai dari 

perkembangan dan struktur organisasi serta sejarah kontribusi UNWTO di 

Republik Dominika. 

2.2.3 Upaya Pemerintah Mengatasi Sex Tourism Di Republik 

Dominika 

Pemerintah sebagai salah satu pemangku kepentingan resmi dalam sektor 

pariwisata suatu negara bangsa, bertanggung jawab penuh dalam mematuhi Globe 

Code of Ethics. Hal ini, sebagai bentuk perwujudan dari komitmen negara ketika 

terkonsolidasi dengan baik kedalam sebuah keanggotaan Organisasi Internasional. 

Untuk itu, UNWTO telah menginisiasi sebuah pola kerja sama dengan pemerintah 

Republik Dominika untuk memaksimalkan peran UNWTO dalam mengatasi Sex 

Tourism. Untuk itu, pada pembahasan pertama perlu diketahui juga mengenai 

beberapa upaya pemerintah pada tahun 2003-2017 dalam mengatasi Sex Tourism, 

yaitu ; 
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a. Pada tahun 2003-2005, pemerintah melakukan kampanye dengan tema 

Against Sexual Exploitation and Abuse of Minor, kampanye dilakukan 

dengan NGO dan beberapa agensi bandara di Republik Dominika. 

Tujuannya menyuarakan perlindungan terhadap anak-anak terhadap 

bahaya dari eksploitasi seksual, diketahui sebanyak 55 % turis memiliki 

minat yang besar terhadap Sex Tourism di Republik Dominika. Namun, 

kampanye ini dirasa kurang efisien, karena pada saat itu pemerintah belum 

masif dalam menggunakan media sosial untuk melakukan promosi 

kampanye. Sehingga, 45 % penyebaran prostitusi melalui jaringan internet 

semakin meningkat. 

b. Pada tahun 2008, Melakukan konferensi nasional dengan tema Raise 

Awareness about the Importance of Protecting Victims. Konferensi ini 

ditujukan untuk meningkatkan koordinasi dalam kerjasama antara institusi 

negara dalam mencegah Sex Tourism berkembang melalui jaringan 

tekhnologi. Namun, tujuan dari konferensi ini belum efisien, meninjau 

bahwa penyebaran informasi mengenai Sex Tourism meningkat sebanyak 

65 % berasal dari jaringan internet.  

c. Pada tahun 2009-2012, pihak Kementrian Pendidikan bersama pemerintah 

daerah berpartisipasi dalam pencegahan perdagangan seksual, dengan 

melatih melatih 252 konselor sekolah umum dan lebih dari 40 teknisi dari 

Departemen Pendidikan, 25 Wakil Wali Kota, dan 55 pejabat kota yang 

bekerja dalam bidang perempuan dan pemuda di Distrik Nasional, yaitu 

Kota Puerto Plata, Kota Samaná, Kota San Juan dan Kota Santiago. 
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Namun, hal ini juga dirasa belum optimal karena pada tahun 2011 menurut 

survei oleh Chemonics International bahwa Republik Dominika Negara 

terbesar ke-4 pengekspor pelacur dan perdagangan seksual terbesar di 

dunia. 

d. Pada tahun 2013-2015, pemerintah bersama Departemen Kementerian 

Wanita mengadakan lokakarya pelatihan untuk 6 jaringan kota tentang 

pencegahan dan deteksi kasus-kasus perdagangan seksual dengan 

menggunakan jaringan telekomunikasi panggilan darurat 911. Pemerintah 

memfasilitasi adanya hotline untuk merespon dengan cepat dugaan kasus 

tersebut. Terdapat sebanyak 6 kasus pada saat itu luput dari pengawasan 

karena lambat ditindak lanjuti, untuk itu perlu pemanfaatan jaringan 

telepon darurat yang lebih baik dalam memudahkan masyarkat untuk 

mengantisipasi hal tersebut. 

e. Pada tahun 2006-2016, pemerintah melaksanakan Nation Plan to Combat 

Child Sex Trafficking, dengan tujuan melindungi anak – anak dari 

kekerasan eksploitasi seksual. Sebanyak 350.000 anak dibawah 

pengawasan pemerintah, diberikan rehabilitasi, dan edukasi sehingga 

dapat terlindungi dari ancaman Sex Tourism.
 108

 

f. Pada tahun 2017-2020, pemerintah membuat pembaharuan kebijakan 

mengenai National Plan of Action against Human Trafficking and the 

Smuggling of Migrants bekerja sama dengan pihak Dominican Republic 

Ministry for External Relations (MIREX) dan International Justice 
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Mission (IJM). Pembaharuan ini diperlukan dan disesuaikan dengan 

kondisi domestik, dimana perdagangan manusia dan imigran gelap atas 

motif eksploitasi seksual di Republik Dominika masih mencapai angka 

30%.
109

 

Upaya pemeritah tersebut kurang maksimal dalam mengatasi Sex Tourism 

sepenuhnya. Dengan melihat kondisi tersebut, maka UNWTO ikut serta 

terlibat sebagai organisasi pariwisata dunia dalam mengatasi Sex Tourism di 

Republik Dominika. 

2.3 Eksistensi UNWTO Sebagai Organisasi Pariwisata Dunia 

UNWTO dikenal sebagai Organisasi Internasional di dunia yang bergerak 

di sektor pariwisata. Sebuah Organisasi Internasional tumbuh dan berkembang 

sebagai bentuk dari sistem internasional yang absolut.
110

 Dengan adanya 

kontribusi dari sebuah Organisasi Internasional, maka dunia akan jauh lebih tertib 

dan kooperatif sebagai salah satu representatif dari masing - masing negara 

bangsa di dunia untuk mengedepankan kepentingan bersama.
111

 Eksistensi 

UNWTO tidak terlepas dari peran organisasi induk yang membawahi segala 

bentuk Organisasi Internasional berdasarkan kepentingan masing - masing 

organisasi tersebut, sebut saja yaitu United Nation atau Perserikatan Bangsa-

Bangsa yang telah tumbuh dan berkembang dengan ruang lingkup yang begitu 

luas demi mengedepankan perdamaian di muka bumi. 
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Ruang lingkup permasalahan pariwisata dunia yang begitu kompleks 

dalam era modern saat ini, menuntut adanya sebuah Organisasi Internasional yang 

mampu untuk mengatur hal tersebut untuk menciptakan sebuh sektor pariwisata 

yang berkelanjutan sesuai dengan tujuan pariwisata internasional pada umumnya. 

Namun, perlu dipahami bahwa organisasi yang bergerak di bidang pariwisata 

memiliki klasifikasinya tersendiri berdasarkan letak geografis, kepemilikan, 

fungsi atau aktivitas masing – masing, industri, dan motif tujuan. Berikut adalah 

penjelasan mengenai klasifikasi organisasi pariwisata di dunia, yaitu : 

a. Letak geografis, terdirii dari ruang lingkup internasional, nasional, kota 

atau provinsi, dan daerah 

b. Kepemilikan, terdiri dari pemerintah, semi pemerintah, dan pribadi 

c. Fungsi atau aktivitas, terdiri dari pengatur, pemasok, pemasar, 

pengembang, konsuultan, peneliti, pendidik, penerbit, asosiasi profesional, 

organisasi perdagangan, dan organisasi konsumen  

d. Industri, terdiri dari transportasi (pesawat, bis, kereta, pelayaran), agen 

travel, tur, penginapan, atraksi pertunjukan, dan rekreasi 

e. Motif Tujuan, terdiri dari laba dan non laba.
112

 

Berdasarkan klasifikasi berbagai macam organisasi pariwisata dunia 

diatas, maka UNWTO merupakan bagian dari Organisasi Internasional milik 

pemerintah atau yang disebut sebagai NGO. Organisasi Internasional ini bergerak 

di bidang pariwisata dunia sebagai pengatur dan pengembang segala kegiatan 

industri pariwisata dunia demi mengedepankan segala macam keuntungan dan 
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kepentingan negara – negara aggotanya. Segalanya diatur berdasarkan pedoman 

kode etik yang digunakan oleh UNWTO untuk menciptakan tujuan pariwisata 

berkelanjutan di dunia. Hal – hal yang berkaitan dengan UNWTO akan dijelaskan 

dalam pembahasan selanjutnya. 

2.3.1 Sejarah dan Perkembangan UNWTO 

 Sebagai satu – satunya Organisasi Pariwisata Internasional yang berada 

dalam naungan PBB, maka penting untuk mengetahui sejarah dan perkembangan 

UNWTO itu sendiri. Pada tahun 1946, International Congress of National 

Tourism Bodies untuk pertama kalinya melakukan pertemuan di London untuk 

membahas mengenai pembentukan INGO baru untuk menggantikan International 

Union of Official Tourist Propaganda Organizations (IUOTPO) yang dibentuk di 

tahun 1943 sebelumnya, menjadi International Union of Official Travel 

Organizations (IUOTO).
113

 Bukan hal yang mudah untuk membentuk suatu 

organisasi baru yang lebih sederhana namun memiliki tanggung jawab yang 

begitu besar untuk menyatukan segala macam bentuk pariwisata dunia menjadi 

satu tujuan. 

 Setelah resmi berdiri dan terbentuk, setahun kemudian IUOTO memiliki 

markas besar untuk pertama kalinya di Kota London dalam jangka waktu 

sementara. Dan melaksanakan majelis konstitutif untuk pertama kalinya di Kota 

Hague. Usaha yang dilakukan oleh IUOTO mendapatkan respon positif, dimana 

pada tahun 1948, IUOTO telah mendirikan komisi regional pariwisata pertama 

yang mencakup negara - negara di kawasan Eropa yaitu European Travel 
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Comission (ETC). Tidak hanya itu, komisi regional ini meluas hampir ke seluruh 

kawasan di dunia, yaitu di tahun 1949 dibentuk Africa Travel Comission, tahun 

1951 dibentuk Middle East Travel Comission, di tahun 1956 dibentuk Central 

Asia Travel Comission, dan tahun 1957 terdapat Americans Travel Comission,
114

 

Meluasnya jangkauan ini mendapatkan antusiasme dari masyarakat luas atas 

hadirnya organisasi ini di kawasan negaranya masing - masing. 

Perkembangan IUOTO yang begitu signifikan mendapatkan respon positif 

dari PBB, sehingga IUOTO ini mendapatkan status konsultatif oleh PBB. 

Sehingga, markas besar IUOTO telah dipindahkan ke Kota Jenewa pada tahun 

1951-1975. Setelah tergabung dalam PBB, pada tahun 1954 organisasi ini ikut 

andil dalam di selenggarakannya konferensi PBB dengan tema Customs 

Formalities for the Temporary Importation of Private Road Motor Vehicles and 

for Tourism.
115

 Konferensi ini diadakan di Kota New York sebagai bentuk dari 

pengadopsian 2 kerangka kerja sama multilateral untuk mempromosikan segala 

bentuk aktivitas pariwisata dan perjalanan. 

 Untuk pertama kalinya, IUOTO memiliki sekretaris umum dari perwakilan 

Perancis bernama Robert Lonati dengan periode masa jabatan di tahun 1957-

1974. Demi mengembangkan sektor pariwisata dunia yang lebih baik, PBB 

bersama IUOTO mengadakan konferensi di Roma pada tahun 1963.
116

 Terdapat 

poin penting dalam konferensi tersebut yang sangat kompleks untuk dirumuskan. 

Poin tersebut antara lain, penyesuaian definisi ‘Pengunjung’ dan ‘Turis’ dalam 

sektor pariwisata, penyerdahanaan formalitas perjalanan internasional, dan 
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resolusi umum mengenai pengembangan pariwisata (teknis kerjasama, kebebasan 

bergerak, dan non diskriminasi. 

Usaha – usaha IUOTO dalam sektor pariwisata dunia akhirnya sampai 

pada tahap pengesahan menjadi organisasi yang lebih praktis dan produktif, 

dengan mengadopsi statuta World Tourism Organization (WTO), maka IUOTO 

resmi berganti nama menjadi WTO. Pergantian nama ini sebagai hasil dari 

pertemuan Majelis Umum Khusus IUOTO di Kota Meksiko pada tanggal 27 

September 1970 yang juga dirayakan sebagai ‘Hari Pariwisata Dunia’. Setelah 

pergantian nama ini, pada tahun 1975 Majelis Umum WTO menghadiri 

pertemuan di Kota Madrid Spanyol atas undangan dari Pemerintah Spanyol. 

Sosok Robert Lonati berani mengusulkan untuk memindahkan markas besar 

WTO ke Kota Madrid Spanyol demi kepentingan bersama. Maka, usulan itu di 

kabulkan pada tanggal 1 Januari 1976 dengan kesepakatan bersama.  

Pada tahun yang sama yaitu 1976, WTO sepakat untuk menjadi agen 

eksekusi bagi United Nations Development Programme (UNDP).
117

 Tanggung 

jawab dalam sektor pariwisata semakin kompleks, kewajiban pertama WTO 

adalah melakukan berbagai macam bentuk kerjasama teknis dengan pemerintah 

setempat dalam menjalankan tujuan pariwisata dunia. Tahun – tahun berlalu 

melibatkan WTO dalam berbagai pertemuan di berbagai negara, yang 

menghasilkan berbagai hasil diantaranya terdapat Manila Declaration on World 

Tourism, Acapulco Document, Tourism Bill of Rights and Tourist Code, Hague 
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Declaration on Tourism, dan lain-lain.
118

 Hal ini ditujukan sebagai bentuk 

penyempurnaan WTO sebagai Oragnisasi Pariwisata Dunia seuutuhnya. 

  Pada tahun 1985, terpilih sosok sekretaris umum baru bernama Willibald 

Pahr perwakilan dari Austria, dan selanjutnya digantikan oleh Antonio Enríquez 

Savignac perwakilan dari Meksiko pada tahun 1989. Pergantian sekretaris umum 

berasal dari perwakilan masing - masing negara anggota UNWTO secara adil dan 

merata. Momen terpenting di tahun 1995 adalah bahwa Majelis Umum WTO 

mengadakan pertemuaannya yang ke-11 di Kota Kairo Mesir dan mengadopsi 

‘WTO Declaration on the Prevention of Organized Sex Tourism.’ 
119

 Hal ini 

menandakan bahwa, WTO bertanggung jawab pula dengan segala sesuatu bentuk 

permasalahan yang dapat mengancam eksistensi pariwisata dunia, seperti 

persoalan Sex Tourism yang akan dibahas dalam penelitian ini. 

Di tahun yang sama yaitu 1995, WTO pertama kali melakukan kerja sama 

dengan Organisasi Internasional lainnya yaitu UNESCO, kerja sama ini 

mengedapankan program budaya bernama ‘The Slave Route’ di Ghana. Pada 

tahun 1997, terpilih sekretaris umum baru bernama Francesco Frangiallis sebagai 

perwakilan dari Perancis. Di bawah pemerintahannya, WTO berhasil meluaskan 

pengaruhnya dalam sektor promosi dan efektifitas pendidikan pariwisata. Hal ini 

di representasikan melalui berdirinya ‘WTO THEMIS Foundation’ di Kota 

Addara. Tidak hanya dalam sektor pendidikan, WTO juga mencakup ruang 

lingkup dalam bidang ekonomi, dengan di selenggarakannya konfrensi dunia pada 

tahun 1999 dengan tema Measurement of the Economic Impact of Tourism di 
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Kota Nice Perancis.
120

 Setelah sekian lama dibentuk, pada tahun 1999 WTO 

membuat sebuah pedoman kerja untuk memaksimalkan perannanya dalam 

industri pariwisata dunia. Pada pertemuan WTO ke-13, dengan membentuk 

Global Code of Ethics pariwisata di Kota Santiago Chili, Majelis Umum bersama 

dengan kesepakatan negara anggota mulai tahun tersebut dan seterusnya akan 

berpedoman teguh pada Global Code of Ethics. Kode etik tersebut merupakan 

seperangkat prinsip – prinsip yang disusun untuk memudahkan para aktor 

mengembangkan potensi pariwisata dan meminimalisir dampak negatif terhadap 

lingkungan, warisan budaya, dan masyarakat di seluruh dunia.
121

 

 Pada tahun 2001, meluasnya ruang lingkup pariwisata hampir ke seluruh 

aspek ditandai oleh kerjasama WTO dengan komite olahraga Spanyol bernama 

International Olympic Committee Barcelona (Spain). Kerjasama ini menghasilkan 

konferensi yang dianggap mampu menggabungkan sektor pariwisata dan olahraga 

menjadi daya tarik tersendiri bagi suatu negara. Pada akhirnya terlaksanakannya 

konferensi pertama kali di dunia yaitu First World Confrence Sport and 

Tourism.
122

 Setelah melihat kesuksesan WTO selama ini dalam mengupayakan 

tumbuh dan berkembangnya pariwisata dunia, maka majelis WTO mengusulkan 

agar tergabung kedalam agen resmi spesial milik PBB, yang tentunya akan 

memberikan legitimasi dan kekuasaan yang tinggi dalam mengelola sektor 

pariwisata dunia selanjutnya. 
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 Sektor pariwisata juga meluas hingga persoalan Sumber Daya Alam dan 

lingkungan dunia, hal ini ditandai dengan ditetapkannya tahun 2002 sebagai tahun 

peringatan dari International Year of Ecotourism. Keseriusan WTO dalam 

menciptakan pariwisata yang ramah lingkungan juga dibuktikan dengan 

mengadakan World Ecotourism Summit di Kota Quebec Kanada. Sebagai hasil 

pertemuan tersebut WTO mengadopsi Quebec Declaration on Ecotourism. Di 

tahun yang sama, WTO juga mengambil alih terhadap persoalan sosial yaitu 

kemiskinan. Dimana sektor pariwisata juga mampu mengurangi kemiskinan 

melalui program-program pariwisata berkelanjutan. Hal ini dibuktikan dengan 

program Sustainable Tourism - Eliminating Poverty (ST-EP) sebagai wujud dari 

pertemuan World Summit on Sustainable Development di Kota Johannesburg 

Afrika Selatan pada momen sebelumnya.
123

 

 Selanjutnya, pada tahun 2003 PBB menerima permintaan WTO sebagai 

bagian dari unit kerja dan agen spesial PBB dalam sektor pariwisata. Hal ini 

dibuktikan dengan diratifikasinya resolusi A/RES/58/232 oleh Majelis Umum 

PBB, sehingga WTO resmi bertransformasi menjadi UNWTO. Pada tahun 2004, 

UNWTO pertama kalinya mengimplementasikan Globe Code of Ethics sebagai 

pedoman kerja dalam pertemuan di Roma, Italia. Hingga pada tahun 2008, sektor 

pariwisata tumbuh pesat namun persoalan yang dihadapi UNWTO pun semakin 

kompleks. Pariwisata yang dianggap sebagai sektor yang mampu memajukan 

suatu negara dalam konteks internasional melalui promosi - promosi pariwisata 

yang ada, namun harus tercemar dengan persoalan sosial yang ada seperti 
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eksplotasi anak dalam pariwisata. Untuk itu, UNWTO mengadakan kampanye 

anti kekerasan anak yaitu Protect Children from Explotation in Travel and 

Tourism. Dimulai dari saat itu, UNWTO berusaha mengatasi persoalan yang 

mengancam nilai dan moral pariwisata dunia yang tidak sesuai dengan kode etik 

UNWTO tentunya. Sampai pada pergantian Sekretaris Umum UNWTO pada 

tahun 2010 dikuasai oleh Taleb Rifai selaku perwakilan dari Yordania hingga saat 

ini.
124

 

Setelah resmi menjadi bagian dari organisasi konsultatif milik PBB yang 

secara langsung yang juga bagian dari The Economic and Social Council of the 

United Nation (ECOSOC), maka UNWTO memiliki tujuan - tujuan yang harus 

dijalankan sebagaimana mestinya, tujuan - tujuan tersebut yaitu : 

a. Memperluas dan mempercepat kontribusi pariwisata (internasional dan 

domestik) dalam bidang perdamaian, kesehatan, dan kesejahteraan dunia 

b. Memberikan fasilitas perjalanan pariwisata dalam memudahkan akses 

dalam bidang pendidikan dan budaya 

c. Mempromosikan daerah yang memiliki potensi pariwisata, namun berada 

di daerah yang kurang berkembang kepada wisatawan luar negeri 

d. Meningkatkan standar hidup masyarakat dengan memperluas jaringan 

kontribusi perekonomian dunia melalui pariwisata 

e. Menjadi agen internasional resmi yang menyebar luaskan sektor 

pariwisata dunia 
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f. Menyediakan pelayanan kepada negara anggota untuk memudahlan 

mereka melakukan operasi nasional dalam bidang pariwisata 

g. Menyediakan koordinasi pertemuan bagi semua organisasi pariwisata 

nasional, sektor profesional, dan organisasi yang merepresentasikan 

perjalanan pariwisata 

h. Mendirikan hubungan dan konsultan resmi bagi seluruh aktor – aktor 

dalam bidang pariwisata 

i. Melakukan semua hal – hal diatas dengan cara yang paling efektif dan 

efisien.
 125

 

Dengan demikian, eksistensi UNWTO yang mulai dikenal masyarakat luas 

semakin menjunjung tinggi nilai dan moral pariwisata dunia. UNWTO hadir 

sebagai instrumen dan representasi dari PBB dalam bidang pariwisata, tentunya 

memiliki integritas sebagai pusat autoritas tertinggi dari seluruh organisasi 

pariwisata nasional lainnya di dunia, sektor privat, dan mengakomodasi seluruh 

kepentingan wisatawan. Pada awal pembentukannya UNWTO ditujukan unutk 

mempromosikan pariwisata dunia, mengapresiasi manfaat dan mengatasi segala 

macam bentuk tindakan berbahaya
126

 yang mengancam nilai pariwisata dunia. 

Untuk itu, UNWTO telah menyelaraskan berbagai macam kebijakan pariwisata 

masing-masing negara anggota agar sesuai dengan kebijakan pariwisata UNWTO 

dengan berpedoman teguh pada Globe Code of Ethics demi mencapai satu 

kesatuan suara dalam mengembangkan pariwisata dunia yang berkelanjutan.  
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2.3.2 Struktur Organisasi UNWTO 

Di dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam sektor pariwisata 

dunia, UNWTO memiliki struktur badan organisasi yang secara resmi saling 

berkaitan satu sama lain. UNWTO mencakup 156 negara anggota, 6 perbatasan, 2 

pengamat permanen, dan lebiih dari 400 afiliasi kerja termasuk didalamnya sektor 

privat, institusi pendidikan, institusi perdagangan, dan pemilik pariwisata daerah 

setempat yang tersebar di seluruh dunia.
127

 Untuk menjangkau semua aspek 

tersebut, UNWTO terbagi dalam bentuk 5 badan utama organisasi yang 

mencangkup seluruh unit kerja dalam mengatur pariwisata dunia. Badan utama 

tersebut antara lain, Majelis Umum, Dewan Eksekutif, Komisi Regional, Komite, 

dan Sekretariat. Pada umumnya, badan kerja tersebut berfokus pada dua hal, yaitu 

keuangan dan administratif organisasi. 

 Pertama, pada umumnya Majelis Umum berfungsi untuk menyetujui dan 

mengesahkan anggaran keuangan dan segala macam program kerja UNWTO, dan 

melakukan perdebatan mengenai topik - topik yang penting untuk kemajuan 

pariwisata dunia. Tugas terpentingnya juga setiap 4 tahun sekali melantik seorang 

Sekertaris Umum yang akan memimpin UNWTO selanjutnya. Dan, setiap 2 tahun 

sekali Majelis Umum mengadakan rapat pertemuan. Kedua, Dewan Eksekutif 

berfungsi untuk memastikan semua anggaran terpenuhi dan program kerja 

UNWTO berjalan dengan lancar. Dewan Eksekutif dapat juga disebut sebagai 

Governing Board, selayaknya pemerintah yang mengatur semuanya agar berjalan 
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pada jalurnya. Dewan Eksekutif dipilih oleh Majelis Umum sekali dalam 5 tahun 

dan melakukan pertemuan atau rapat kerja sebanyak 2 kali dalam setahun.  

 Ketiga, terdapat Komisi Regional yang berfungsi sebagai perwakilan 

masing-masing negara kawasan dalam mengimplementasikan program UNWTO 

agar lebih efektif dan efisien. Terdapat 6 perwakilan, yaitu Komisi Regional 

kawasan Afrika, Amerika, Asia-Pasifik, Asia Timur, Eropa, dan Timur Tengah. 

Komisi Regional melakukan pertemuan setahun sekali. Keempat, terdapat Komite 

yang berfungsi sebagai pemberi nasihat atas manajemen dan konten program kerja 

UNWTO agar dapat diterima seluruh pihak. Komite ini terdiri dari Komite 

Program dan Anggaran, Komite Dunia tentang Etika Pariwisata, Komite Pasar 

dan Daya Saing, Komite Statistik dan Akun Satelit Pariwisata, Komite 

Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan, dan Komite Tinjauan Aplikasi untuk 

Keanggotaan Afiliasi.
128

 

 Kelima, terdapat bagian Sekretariat yang memiliki tugas untuk 

memastikan program-program UNWTO berjalan dengan baik dan melayani 

seluruh kebutuhan anggotanya. Sekretariat merupakan badan yang sdangat 

penting karena kedudukannya setara dengan ketua organisasi yang membawahi 

sebnayak 110 pegawai penuh waktu. Sekretariat memiliki kantor resmi di Kota 

Madrid Spanyol. Sekretariat UNWTO juga memiliki kantor cabang di Kota Nara 

Jepang yang didanai oleh Pemerintah Jepang langsung sebagai wujud dukungan 

oleh negara kawasan terhadap kepedulian terhadap pariwisata dunia yang lebih 
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baik. Kepala Sekretariat UNWTO pusat saat ini dikepalai oleh Zurab Polikashivili 

berasal dari Georgia.
129

 

2.3.3 Eksistensi UNWTO di Republik Dominika 

 Terhitung sejak meraih kemerdekaan di tahun 1844,
130

 antusiasme para 

pendiri bangsa dan negara Republik Dominika sangat tinggi. Pasca menjadi 

negara madiri, berdaulat dan terlepas dari Haiti, pemerintah Republik Dominika 

mengupayakan segala macam usaha untuk memajukan negaranya di dalam ranah 

internasional. Salah satu upaya pemerintah adalah mengembangkan sektor 

pariwisata sehingga dapat mempengaruhi kenaikan turis untuk berkunjung ke 

Republik Dominika. Jumlah kenaikan turis yang fantastis dari tahun 1995  hanya 

mencapai 1.776.000 orang saja, hingga puncaknya pada tahun 2016 dapat meraih 

sebanyak 5.959.0300 orang
131

 datang menyebabkan kelonjakan pariwisata negara 

yang tinggi. Maka, UNWTO selaku Organisasi Pariwisata Dunia menyambut baik 

dengan melihat perkembangan potensi pariwisata yang pesat dimiliki oleh 

Republik Dominika. Penting untuk mengetahui sejarah masuknya UNWTO di 

Republik Dominika, sehingga dapat dipahami alasan - alasan UNWTO 

melaksanakan program kerja untuk memajukan dan mempromosikan pariwisata di 

Republik Dominika ke ranah internasional, dan berbagai macam upaya dalam 

mengatasi Sex Tourism  yang menjamur di kalangan masyarakat luas. 
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Awal mula di bentuknya sebuah Organisasi Internasional tentu memiliki 

tujuan dalam mencapai kepentingan – kepentingan bersama, ketika berusaha 

mengintervensi sebuah negara untuk masuk kedalam negara anggota melalui 

program – program yang ditawarkan. Hal ini sebagai resiko negara berada dalam 

ruang lingkup sistem internasional. Di tambah lagi, dengan kondisi pasca 

memisahkan diri dengan Haiti yang membuat Negara Republik Dominika harus 

berusaha untuk menjadi negara yang mandiri dan berdaulat. Namun, mustahil bagi 

sebuah negara untuk tumbuh dan berkembang tanpa bantuan dari negara lain. 

Untuk itu, Organisasi Internasional hadir sebagai wadah untuk menjalin kerjasama 

melalui program - program yang ditawarkan agar setiap negara mampu 

memajukan negaranya dengan maksimal.  

 Setiap negara tenutu memiliki potensi yang dapat di ‘jual’ dalam ranah 

internasional, tidak terkecuali Republik Dominika melalui potensi pariwisatanya. 

Republik Dominika yang terletak di kawasan Karibia ikut menyumbang angka 

kunjungan turis hingga meraih 76 % dibandingkan dengan kawasan lain, seperti 

Amerika Selatan hanya sebesar 62 %, Amerika Tengah sebanyak 58 %, dan 

Amerika Utara sebanyak 34% saja.
132

 Di sisi lain, fenomena Sex Tourism juga 

ikut berkembang seiring dengan kemajuan sektor pariwisata Republik Dominika. 

Mengingat dampak – dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan sangatlah 

kompleks dan tentunya membutuhan penangan khusus oleh badan yang bergerak 

di bidang pariwisata internasional yaitu melalui peranan UNWTO. Sekertaris 

Umum UNWTO pada saat itu Robert Lonati bersama dengan Presiden Joaquin 
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Balaguer memutuskan untuk saling bekerjasama dalam mempromosikan 

pariwisata Republik Dominika ke ranah internasional dan sekaligus mengatasi 

persoalan Sex Tourism secara bersama - sama. Kontribusi UNWTO dan 

pemerintah di bawah kekuasaan Presiden Joaquin Balaguer menghasilkan 

pembangunan tujuh bandara internasional dan puluhan resor wisata esklusif. Hal 

ini ditujukan sebagai ajang promosi dan member fasilitas kepada turis.
133

 

Tepat pada tahun 1975, Republik Dominika resmi menjadi negara anggota 

UNWTO. Fokus pertama kedua belah pihak adalah mempromosikan pariwisata 

Republik Dominika ke dunia internasional, sehingga turis mancanaegara mau 

mengunjungi, walaupun hanya sekedar untuk mencari kesenangan (leisure) dan 

berinvestasi disini. Namun, tidak melupakan juga tugas untuk mengatasi 

persoalan Sex Tourism yang memiliki dampak sosial ekonomi yang begitu 

kompleks karena melibatkan wanita dan anak – anak didalamnya, yang melanggar 

nilai - nilai pariwisata dunia. Maka dari itu, UNWTO berusaha meyakinkan 

pemerintah agar menanda tangani perjanjian untuk meratifikasi Globe Code of 

Ethics, agar penaganan Sex Tourism dapat berjalan maksimal. Pada tanggal 17 

Februari 2014, pada akhirnya 11 perusahaan besar Republik Dominika menanda 

tangani Globe Code of Ethics yang bertepatan dengan momentum Seminar 

Internasional bertemakan Tourism Destinations Management in Cultural Heritage 

Sites di Kota Santo Domingo.
134

 Walaupun, membutuhkan waktu yang lama 

dengan begitu diharapkan segala program - program UNWTO di Republik 
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Dominika dapat berjalan dengan lancar. Alokasi dana operasional yang akan 

digunakan UNWTO berkisar EUR 3,4 Juta hingga akhir tahun 2017.
135

 Namun, 

Republik Dominika tidak terlalu transparan mengenai penyebaran dana 

operasional, untuk meminimalisir kesalahan yang terjadi seperti pada krisis 

ekonomi silam. Segala kontribusi dan peran UNWTO di Republik Dominika 

khususnya dalam mengatasi Sex Tourism melalui konsep Organisasi Internasional 

milik A. LeRoy Bannett akan dijelaskan dalam bab selanjutnya. 
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