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BAB III 

PERAN UNWTO SEBAGAI FASILITATOR KERJA SAMA 

DENGAN AKTOR INTERNASIONAL 

 

 

 Jika pada pembahasan sebelumnya dijelasknan mengenai Sex Tourism 

sebagai pariwisata global dengan penyebab dan dampak yang ditimbulkan. Pada 

bab ini akan dejelaskan mengenai upaya – upaya yang dilakukan UNWTO 

sebagai Organisasi Internasional yang memberikan sarana dan prasarana kerja 

sama dengan aktor internasional lainnya. Aktor internasional tersebut memiliki 

tujuan yang sama yaitu untuk mengatasi Sex Tourism yang melibatkan eksploitasi 

seksua anak - anak. Diantaranya adalah UNICEF, ECPAT, dan Accor. Sebagai 

mitra bisnis UNWTO, maka organisasi tersebut membentuk berbagai program 

kerja yang berlandaskan Global Code of Ethics. 

3.1 UNWTO and UNICEF Partnership Project 

 Di dalam mengupayakan terbentuknya sebuah kerja sama dengan baik, 

maka Organisasi Internasional membangun relasi seluas – luasnya kepada aktor -

aktor internasional maupun lokal untuk menciptakan sebuah hubungan kerja sama 

mutualisme. Sesuai dengan konsep peranan Organisasi Internasional milik A. 

LeRoy Bannett yang telah menjelaskan bahwa Organisasi Internasional harus 

menyediakan sarana dan prasarana kerja sama antar negara anggota dan 

menghasilkan keuntungan bersama.
134

 Hal ini dikarenakan negara bangsa tentu 
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membutuhkan fasilitas untuk mewadahi kerja sama tersebut agar dapat berjalan 

dengan efektif dan efisien. 

Setelah masing - masing negara mendapatkan fasilitas yang memadai 

untuk saling bekerja sama, maka terjalinlah komunikasi agar maksud dan tujuan 

kerja sama tersebut dapat tersampaikan dengan baik. Hal ini sesuai pula dengan 

konsep peran Organisasi Internasional selanjutnya milik A. LeRoy Bannett yaitu, 

“Organisasi Internasional hendaknya menyediakan saluran resmi untuk sarana 

berkomunikasi antar pemerintah, sehingga ketika terdapat masalah muncul dapat 

segera ditindak lanjuti”.
135

 Mengingat bahwa UNWTO termasuk kedalam 

kategori IGO, dimana juga dapat disebut organisasi pemerintah yang berfokus 

terhadap penanganan isu – isu pariwisata dunia. Dan, UNICEF juga berperan 

sebagai organisasi pemerintah yang berfokus pada isu – isu kemanusiaan 

khususnya wanita dan anak - anak. Tentu, dengan adanya kerja sama dari kedua 

Organisasi Internasional ini tepat untuk mengatasi fenomena Sex Tousim yang 

menyebabkan eksploitasi seksual anak. 

 Pada awal mulanya, kerja sama diantara UNWTO dan UNICEF dimulai 

dengan dilantiknya Carol Bellamy seorang sosok yang sangat berpengaruh 

terhadap isu – isu kekerasan dan eksploitasi seksual anak. Carol Bellamy adalah 

mantan Direktur Eksekutif UNICEF periode 1995 – 2015 yang kini telah 

menjabat posisi penting di UNWTO, yaitu sebagai ketua baru dalam organisasi 

UNWTO World Tourism Network on Child Protection.
136

 Di bawah kekuasaanya, 
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kedua Organisasi Internasional besar ini menjalin hubungan kerja sama yang 

sangat erat terutama dalam pemberantasan isu–isu khusus seperti kekerasan dan 

eksploitasi seksual anak di sektor pariwisata. UNWTO menyediakan fasilitas 

berupa jaringan khusus dalam organisasi bernama UNWTO World Tourism 

Network on Child Protection,
137

 sebagai awal mula keseriusan UNWTO dalam 

memaksimalkan perannya sebagai fasilitator kerja sama dengan aktor 

internasional lain seperti UNICEF. Untuk itu, dibentuknya jaringan organisasi ini 

memiliki misi untuk mencegah semua bentuk eksploitasi seksual anak dan remaja 

di sektor pariwisata, termasuk eksploitasi seksual, pekerja anak dan perdagangan 

anak.
138

 Di dalam melaksanakan misi tersebut agar berhasil, dibutuhkan relasi 

dengan organisasi lain yang juga pada dasarnya memiliki kompetensi yang ahli 

dalam bidangnya. Hal ini bertujuan agar terciptanya kesinambungan di dalam 

sektor pariwisata yang bersih dari persoalan sosial seperti eksploitasi seksual 

anak. 

Tidak hanya itu, di dalam UNWTO World Tourism Network on Child 

Protection juga terdapat fungsi yang signifikan. Fungsi pembentukan jaringan itu 

adalah sebagai platform bagi pemangku kepentingan pariwisata untuk bertukar 

pengalaman dan mempromosikan adopsi implementasi kebijakan dan praktik 

                                                           
137

 The World Tourism Network on Child Protection sebelumnya dikenal sebagai Task Force to 

Protect Children from Sexual Exploitation in Tourism. Didirikan pada tahun 1997, dan 

mengadakan pertemuan tahunan di International Tourism Fairs yang berfungsi sebagai platform 

bagi pemerintah, industri dan asosiasi pariwisata, organisasi internasional dan badan-badan PBB 

untuk berbagi pengalaman dan praktik yang baik. Pada 2007, Task Force to Protect Children from 

Sexual Exploitation in Tourism memperluas mandatnya untuk mencakup semua bentuk eksploitasi 

anak-anak dan remaja dalam pariwisata, termasuk pekerja anak dan perdagangan manusia, dan 

pada 2011, berganti nama menjadi The World Tourism Network on Child Protection. 
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bisnis yang akan diterapkan.
139

 Sehingga, dengan adanya platform yang resmi 

dapat memudahkan pemangku kepentingan tersebut untuk lebih aktif 

berkomunikasi, terutama jika terdapat masalah bersama juga dapat menyelesaikan 

persoalan yang dihadapi secara bersama – sama pula. Eksploitasi seksual anak 

tumbuh dan berkembang menjadi isu – isu pariwisata yang harus segera diatasi 

dengan serius, karena hal ini dapat mengancam stabilitas nasional suatu negara. 

Tergolong kedalam isu pariwisata, karena fenomena Sex Tourism menjadi satu 

alasan yang menyebabkan mayoritas eksploitasi seksual anak ini dapat terjadi di 

Negara Republik Dominika.  

 Pada tahun 2008, UNWTO bersama UNICEF melakukan kerja sama 

melalui pengadaan kampanye internasional dengan tema ‘Don’t Let Child Abuse 

Travel’.
140

 Kampanye ini ditujukan sebagai langkah awal untuk memberantas 

tindakan kejahatan terhadap anak – anak dalam sektor pariwisata. Kampanye ini 

juga diutamakan bagi negara anggota UNWTO tentunya, tidak terkecuali di 

Republik Dominika. Mengingat bahwa tingginya angka eksploitasi seksual anak 

di Republik Dominika, maka UNWTO lebih intensif melakukan program kerja, 

salah satunya bersama UNICEF. Berikut adalah program kerja bernama 

Protection of Minor Against Sexual Exploitation Program yang akan dijelaskan 

pada penjelasan berikutnya. 

3.1.1 Protection of Minor Against Sexual Exploitation Program 

Eksploitasi seksual menjadi kekhawatiran tersendiri bagi seluruh negara di 

dunia. Karena disisi lain, eksploitasi seksual mayoritas dipengaruhi oleh tingginya 
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permintaan internasional yang mengancam anak – anak dalam segala usia hampir 

di seluruh negara di dunia, tidak terkecuali di Republik Dominika.
141

 Menurut 

definisinya eksploitasi seksual diartikan sebagai penggunaan anak - anak untuk 

kepuasan seksual orang dewasa dengan berupa imbalan dalam bentuk uang atau 

barang. Imbalan tersebut dibayarkan langsung kepada koraban atau kepada pihak 

ketiga. Eksploitasi seksual merupakan sebuah bentuk paksaan dan kekerasan 

terhadap anak - anak, sehingga dapat disebut perbudakan kontemporer.
142

 

Eksploitasi seksual mencakup serangkaian kegiatan seksual komersial, 

seperti pelacuran anak, perdagangan dan penjualan anak - anak untuk hubungan 

seksual di suatu negara atau lintas batas internasional, produksi, promosi dan 

distribusi bahan - bahan pornografi dengan menggunakan anak di bawah umur 

dalam pertunjukan seks publik atau swasta.
143

 Di Republik Dominika sendiri 

memiliki dua wilayah yang sering dijumpai adanya eksploitasi seksual, wilayah 

tersebut adalah Kota Santo Domingo dan Kota Puerto Plata. Namun, tidak ada 

jumlah pasti anak – anak yang terlibat eksploitasi seksual, karena mayoritas 

oknum tindakan kejahatan tersebut merahasiakan data korban anak – anak dalam 

eksploitasi seksual.  

 Terdapat beberapa indikasi yang menandakan eksploitasi seksual di 

Republik Dominika, antara lain : 

a. Adanya sikap toleransi terhadap eksploitasi seksual oleh penduduk 

lokal maupun asing 
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b. Mayoritas orang dewasa melakukan eksploitasi seksual di taman, jalan 

- jalan, pantai, rumah bordil, klub malam, bar, dan hotel 

c. Aktor – aktor kepentingan seperti perantara, bisnis, dan jaringan 

pengeksploitasi terorganisir dapat menghasilkan uang  

d. Produksi pornografi anak meningkat 

e. Anak di bawah umur diperdagangkan untuk tujuan seksual dan 

komersial 

f. Peningkatan penggunaan internet untuk penyebaran pornografi anak 

dan promosi pariwisata seks 

g. Impunitas bagi eksploitasi seksual nasional dan asing.
144

 

Untuk itu, UNWTO bersama UNICEF mengusulkan program kerja 

bernama Protection of Minor Against Sexual Exploitation Program, atau program 

perlindungan bagi para korban kejahatan eksploitasi seksual yang dapat 

merugikan banyak pihak terutama anak - anak. Tujuan dari penerapan program ini 

adalah sebagai bentuk implementasi dari protokol opsional untuk konvensi PBB 

tentang Hak Asasi Anak yang sehubungan dengan perdagangan anak, tindakan 

pelacuran dan pornografi anak.
145

 

Program ini dilaksankan selama  8 tahun sejak tahun 2004 - 2012, dengan 

menekankan pada intensitas perlindungan dan rehabilitasi wanita dan anak – anak 

yang menjadi korban eksploitasi anak.
146

 Untuk itu, program ini memiliki target 

operasional ke dalam seluruh lapisan masyarakat terutama para aktor kepentingan 
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untuk dapat bekerja sama meminimalisir kejahatan eksploitasi anak. Target 

program ini antara lain, wanita, anak – anak dan remaja di bawah 18 tahun, orang 

tua dan anggota keluarga lainnya, sektor publik (kesehatan, pendidikan, hukum, 

dan polisi), dan pelaku kejahatan yang berpotensial.
147

 Untuk itu, program ini 

harus didukung penuh oleh seluruh pihak yang sama – sama peduli akan bahaya 

Sex Tourism. 

 3.1.1.1 Training Program 

Protection of Minor Against Sexual Exploitation Program memiliki 

serangkaian kegiatan dalam menjalankan program tersebut khususnya di Republik 

Dominika. Pertama, pada tahun 2004-2007 dilakukannya training atau pelatihan 

intensif kepada para staf polisi setempat, staf lembaga pendidikan, dan staf 

lembaga kesehatan masyarakat. Ketiga aktor tersebut memegang peranan penting 

dalam mengawasi dan merehabilitasi para korban eksploitasi seksual, sehingga 

perlu diadakannya pelatihan mengenai tanda – tanda bahaya jika dalam wilayah 

tersebut terjadi kegiatan eksploitasi seksual, dan memberikan tindakan 

pertolongan pertama dalam rehabilitasi fisik dan mental para korban.  

Pada tahun 2004-2007, total sebanyak 15.000 staf polisi melakukan 

pelatihan secara intensif yang difasilitasi oleh UNWTO dan UNICEF. Dan 

sebanyak 22.350 orang staf gabungan staf kesehatan masyarakat juga 

mendapatkan pelatihan yang sama terkait rehabilitasi korban eksploitasi seksual 

wanita dan anak - anak. Alhasil, dengan pelatihan tersebut ketiga aktor tersebut 

mampu menanggulangi dan merehabilitasi korban sebanyak 4.200 orang selama 
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tahun 2004-2007.
148

 Rehabilitasi tersebut berupa pelayanan kesehatan fisik dan 

layanan konseling yang diberikan secara merata kepada korban – korban tersebut. 

Serta, memberikan edukasi atas bahaya yang ditimbulkan oleh Sex Tourism. 

3.1.1.2 Survey In Potential Area Sex Tourism 

Kedua, melakukan survei dan pendataan secara efisien terhadap daerah 

yang berpotensi terdapat penyebaran eksploitasi seksual di Republik Dominika. 

Menurut survei yang diperoleh terdapa lima daerah yang memiliki tingkat potensi 

eksploitasi seksual yang tinggi. Daerah tersebut antara lain, Kota Sosua, Santo 

Doming, Las Terrenas, Bavaro, dan La Romana.
149

 Setelah mengetahui beberapa 

daerah tesebut, kemudia dilakukan pengamatan dan tindakan lebih lanjut terhadap 

mekanisme program ini. Selama tahun 2007-2012 dilakukakn survei yang 

menyeluruh di berbagai kota dan daerah tersebut sehingga didapatkan data 

mengenai jumlah pendapatan para Sex Worker dan tempat beroperasinya Sex 

Tourism. 

Rata – rata pendapatan para korban tergolong fantastis, ini juga merupakan 

alasan mereka rela untuk di eksploitasi dengan fasilitas mereka mendapatkan 

pendapatan yang mencukupi. Pendapatan tersebut berkisar DOP 500 (12 USD) – 

DOP 4,000 (89 USD) untuk satu gadis selama satu jam, dan DOP 1,000 (23 USD) 

– DOP 2,000 (45 USD) untuk menyewa satu gadis semalam penuh.
150

 Dan, 

diketahui mayoritas tempat operasional tersebut di daerah pinggir pantai, rumah 
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bordil, panti pijat, hotel, dan bar. UNWTO bersama UNICEF telah melakukan 

investigasi dan menangkap pelaku kejahatan tersebut selama tahun 2007-2012 

sebanyak 760 pelaku tertangkap dan di serahkan kepada pihak berwajib seperti 

polisi hingga tingkat pengadilan.
151

 

3.1.1.3 Implementation Convention on the Rights of the Child  

Ketiga, mengimplementasi protokol opsional  Convention on the Rights of 

the Child yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 2011-2012, 

mengenai penguatan mekanisme pengaduan nasional dan regional terhadap 

pelanggaran hak – hak anak dalam kejahatan eksploitasi seksual. Menekankan 

pada kesadaran pemerintah terutama sektor bisnis sesuai dengan Child Rights and 

Business Principles¸
152

 dimana memberikan seluas - luasnya kesempatan bagi 

negara untuk melakukan pelaporan dan pengaduan melalui Kementrian Luar 

Negeri dan Kementrian Perdagangan negara masing - masing. Setiap tahunnya 

menerima 160 laporan kekerasan eksploitasi seksual.
153

 Bekembangnya 

eksploitasi seksual juga merupakan akibat dari mayoritas aktor – aktor 

kepentingan yang sering mengabaikan fenomena ini, di sisi lain anak – anak yang 

terus menjadi korban akan semakin banyak jika tidak ada kesadaran pelaku 

kepentingan unuk melaporkan kejahatan ini kepada pihak berwenang dimana 

UNWTO telah memberikan fasilitas yang sangat memadai. 

 Ketiga penjelasan mengenai program kerja UNWTO dan UNICEF di atas 

telah memberikan suatu bukti nyata keterlibatan UNWTO sebagai fasilitator bagi 
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Republik Dominika untuk turut bekerja sama mengantisipasi kejahatan Sex 

Tourism terutama eksploitasi seksual terhadap anak – anak dan remaja. Tidak 

dipungkiri bahwa permasalahan tersebut belum dapat diatasi hingga sempurna, 

maka dari itu UNWTO senantiasa melakukan evaluasi dalam melakukan program 

– program kerja yang efektif dan efisien. Konsisten melakukan komunikasi 

dengan pemerintah dan Organisasi Internasional lain untuk tetap meninjau ulang 

permasalahan yang ada serta melakukan international exchange, networking, 

inter-country capacity building antara aktor – aktor privat dengan aktor 

internasional. Untuk itu, UNWTO terus mengembangkan perannya sebagai 

fasilitator melalui perluasan kerja sama dengan aktor INGO ataupun private actor 

yang akan di jelaskan pada pembahasan selanjutnya. 

3.2 UNWTO and ECPAT Partnership Project 

Demi rangka memperluas dan mempererat relasi kerja sama diantara aktor 

– aktor internasional lainnya, maka UNWTO juga menjalin kerja sama dengan 

salah satu aktor INGO yang berpengaruh besar dalam pemberantasan kejahatan 

seksual anak, yaitu ECPAT. Karena disisi lain kedua organisasi ini juga memiliki 

tujuan yang sama untuk melindungi anak – anak dan mengatasi persoalan dari 

kejahatan prostitusi, eksploitasi, dan perdagangan anak yang berorientasi kepada 

tindakan seksual. Dan juga mendorong masyarakat luas untuk memastikan anak – 

anak hidup dengan layak dan semua hak – hak mereka dapat terpenuhi oleh 

negara, dimana hak tersebut untuk hidup bebas dari segala macam bentuk – 
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bentuk eskploitasi seksual.
154

 Di dalam perkembangannya menjadi Organisasi 

Pariwisata Dunia yang memiliki tanggung jawab yang begitu besar dalam 

melindungi anak – anak dalam kejahatan seksual di sektor pariwisata, UNWTO 

dibantu dengan ECPAT yang merupakan aktor INGO berpusat di Thailand dan 

memiliki cabang hampir di seluruh negara untuk lebih optimal dalam mengatasi 

berbagai macam kejahatan seksual terhadap anak – anak di masing – masing 

negara anggota, tidak terkecuali di Republik Dominika sendiri. 

 Awal kerja sama diantara kedua organisasi ini pertama kali dilaksanakan 

tahun 2008 dalam rangka pelaksanaan kampanye internasional dengan tema 

Protect Children from Exploitation in Travel and Tourism.
155

 Kampanye ini 

ditujukan untuk seluruh negara anggota dan pemangku kepentingan agar lebih 

peduli akan nasib anak – anak yang menjadi korban eksploitasi seksual di sektor 

pariwisata dunia. Setelah sukses dalam program kampanye pertama tersebut, 

kedua organisasi ini sepakat untuk melanjutkan kerja sama yang lebih luas lagi, 

agar pengaruhnya dapat benar – benar di rasakan oleh masyarakat terutama para 

korban eksploitasi seksual. Untuk memperkuat hal tersebut, UNWTO mengadopsi 

beberapa kebijakan dari ECPAT mengenai perlindungan anak dan mengatasi 

kejahatan Sex Tourism, kebijakan tersebut antara lain : 

a. Berupaya memastikan bahwa tidak ada anak di bawah usia 18 tahun yang 

berada dalam kemiskinan, atau di bawah ancaman atau paksaan, atau 

karena alasan lain untuk melacurkan diri 
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b. Menentang semua kegiatan yang mendorong penggunaan anak - anak 

sebagai komoditas seksual 

c. Menentang pariwisata seks anak, dan berkomitmen untuk bekerja di 

tingkat nasional dan internasional 

d. Berupaya mempromosikan alat yang ada atau berupa fasilitas untuk 

memerangi pariwisata seks anak.
156

 

Di dalam mengimplementasikan berbagai macam kebijakan tersebut, maka 

UNWTO bersama ECPAT berusaha untuk menyesuaikan dengan situasi Sex 

Tourism di Republik Dominika. Mengingat bahwa kondisi Sex Tourism di negara 

ini sangat dominan, untuk itu kedua organisasi ini dituntut untuk tetap 

menjalankan berbagai macam kebijakan tersebut melalui bentuk – bentuk 

program kerja yang efektif dan efisien dalam mengatasi ekploitasi seksual anak - 

anak, Salah satu program tersebut adalah Implementation of Code Conduct 

Against Child Protection in Sex Tourism. Program ini adalah salah satu bentuk 

implementasi dari komitmen UNWTO bersama ECPAT untuk membantu anak – 

anak keluar dari belenggu eksploitasi seksual di Republik Dominika. Penjelasan 

program tersebut akan dijelaskan dalam pembahasan selanjutnya. 

3.2.1 Implementation of Code Conduct Against Child Protection in Sex 

Tourism 

 Di dalam menerapkan kebijakan bersama terkait perlindungan anak – anak 

terhadap eksploitasi seksual dalam Sex Tourism, maka dilaksanakannya program 

kerja selanjutnya mengenai implementasi dari Code Conduct. Agar mudah 
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dipahami bahwa Code Conduct memiliki definisi sebagai alat dan dukungan untuk 

sektor bisnis pariwisata dalam rangka mencegah eksploitasi seksual anak – anak. 

Sehingga, juga dapat dipahami sebagai bentuk inisiatif yang digerakkan oleh 

industri atau badan organisasi dengan misi untuk menyadarkan masyarakat akan 

bahaya dari eksploitasi seksual tersebut.
157

 Sejak 2004, Code Conduct berdiri 

sebagai organisasi mandiri non laba yang dijalankan oleh dewan pamangku 

kepentingan sebagai representatif dari industri parwisata dan beberapa NGO.  

Untuk itu, penting utuk seluruh pemangku kepentingan dalam industri 

pariwisata dan pemerintah untuk mengimplementasikan hal ini dalam negaranya. 

Code Conduct sendiri memiliki perkembangan yang sangat kompleks dalam 

proses pembentukannya. Pada awalnya, Code Conduct dibentuk sebagai hasil 

kongres pertama di dunia mengenai Against Commercial Sexual Exploitation of 

Children pada tahun 1996 di Stockholm. Pembentukan Code Conduct diinisisai 

oleh tiga organisasi besar yaitu UNWTO, UNICEF, dan ECPAT Swedia di tahun 

yang sama, hingga pada tahun 1999 Code Conduct telah mendapatkan dukungan 

penuh berupa donasi pendanaan dari komisi Uni Eropa. Tidak hanya itu, 

perkembangan Code Conduct juga mendapat pendanaan penuh sejak tahun 2012 

hingga saat ini, oleh badan Swiss Secretariat for Economic Affairs (SECO).
158

 

Banyaknya antusiasme masyarakat internasional terhadap dibentuknya Code 

Conduct membuktikan bahwa Code Conduct merupakan trobosan baru yang 
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kehadirannya dianggap penting sebagai salah satu solusi mengatasi Sex Tourism 

terutama melindungi anak – anak dari hal tersebut. 

Kesuksesan sebuah gagasan mengenai Code Conduct telah memberikan 

berbagai macam bentuk penghargaan. Di tahun 2010 saja, sudah mencapai empat 

penghargaan sekaligus. Penghargaan tersebut antara lain : 

a. Pemenang penghargaan “Ethical Cooperation” untuk kategori kolaborasi 

terbaik dengan Perusahaan Carlson Amerika 

b. Pemenang penghargaan “BIRD Travel” dan juga “PATA Gold” untuk 

kategori program perlindungan anak dan aktivitas pelatihan terbaik untuk 

manajemen destinasi pariwisata Kuoni di India 

c. Penghargaan WTTC “Tourism for Tomorrow” oleh Acoor dalam kategori 

bisnis pariwisata global 

d. Pemenang penghargaan “Business Leaders Award against Trafficking” 

oleh Perusahaan Carlson Amerika.
159

 

Seperti yang diketahui bahwa Code Conduct terbuka bagi seluruh pihak 

organisasi, perusahaan, maupun kelompok masyarakat yang benar – benar peduli 

terhadap isu eksploitasi anak dalam Sex Tourism. Kesuksesan dalam pembentukan 

Code Conduct dibuktikan dengan berbagai macam penghargaan yang diraih, maka 

hal ini membuktikan lebih dari 1000 perusahaan perjalanan dan pariwisata berasal 

dari 42 negara telah mendaftar dan mengimplemantasikan Code Conduct, tidak 

terkecuali di Republik Dominika. Persyaratan untuk mendaftar dalam Code 
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Conduct sangat lah mudah. Pertama, Code Conduct memiliki ruang lingkup yang 

cukup fleksibel, sehingga siapa pun baik itu pihak operator tur, hotel, biro 

perjalanan, maskapai penerbangan, penyelenggara perjalanan, maskapai 

penerbangan, dan lain – lain diperbolehkan untuk mendaftar.
160

  

Kedua, setelah pihak yang bersangkutan menyutujui untuk mendaftar 

Code Conduct maka selanjutnya adalah mengakses informasi mengenai kerangka 

kerja untuk bagaimana cara mengimplemantasikan Code Conduct dengan baik 

terutama di daerah yang rawan akan Sex Tourism. Ketiga, pihak yang akan 

mendaftar mengisi borang formulir pendaftaran untuk bekerja sama dengan pihak 

sekertariat Code Conduct demi memudahkan mengimplementasi hal tersebut. 

Keempat, segala rencana aksi (Action Plan) yang berisi segala tindakan, tujuan, 

dan durasi waktu akan dilengkapi oleh pihak terkait dengan tetap berkonsultasi 

dengan pihak The Tourism Child Protection Code masing – masing negara. 

Kelima, setelah menyepakati Action Plan, maka pihak yang mendaftar harus 

menanda tangani perjanjian tersebut oleh badan Tourism Child Protection Code 

Board. Langkah teakhir adalah pemantauan terkait laporan tahunan yang akan 

diberikan pihak pendaftar kepada badan perwakilan nasional.
161

 

 Di dalam rangka mengimplementasi Code Conduct di Republik Dominika 

maka pemerintah setempat memiliki National Action Plan. Hal ini sebagai respon 

pemerintah ketika ingin benar – benar mengimplementasi Code Conduct dalam 

negaranya. Degan demikian, pemerintah memiliki tiga macam Action Plan yang 

sesuai dengan masing – masing permasalahan yang ada yang tidak terlepas dari 
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Sex Tourism. Pertama, terdapat National Strategic Plan to Eliminate the Worst 

Form of Child Labor in the Dominican Republic dengan masa periode 2006 - 

2016. Kedua, terdapat Action Plan for the Eradication of Abuse and Commercial 

Sexual Exploitation. Sedangkan yang ketiga terdapat, Comprehensive Program 

for the Protection of Street Children and Adolescents in Dominican Republic 

dengan masa periode 2007 - 2012. 
162

  

 Berdasarkan itikad baik tersebut, pemerintah Republik Dominika harus 

mematuhi standar resmi untuk mengimplementasikan Code Conduct dengan 

efektif dan efisien. Berikut adalah standarisasi tersebut, antara lain : 

a. Mampu menetapkan kebijakan atau rencana aksi (Action Plan) dan 

prosedur terhadap eksloitasi seksual anak 

b. Melatih para karyawan tentang hak - hak anak, pencegahan eksploitasi 

seksual anak, dan mampu melaporkan kasus tersebut ke pihak yang 

berwenang 

c. Menyatakan untuk sepakat menolak bentuk kejahatan eskploitasi apa pun 

dan menerapkan zero-tolerance terhadap kejahatan eksploitasi seksual 

anak 

d. Menyediakan segala informasi yang dibutuhkan bagi wisatawan 

e. Mendukung, berkolaborasi dan mampu terlibat dengan para pemangku 

kepentingan dalam pencegahan seksual eksploitasi anak – anak 
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f. Menyerahkan laporan kegiatan setiap tahun kepada perwakilan Code 

Conduct disetiap negara.
163

 

3.2.1.1 The 3P Strategy Combating Sex Tourism 

Pemerintah Republik Dominika menjalankan tiga strategi untuk mengatasi 

kejahatan fenomena Sex Tourism. Tiga strategi tersebut dimaksudkan untuk 

memenuhi standarisasi dari implementasi Code Conduct yang telah difasilitasi 

oleh UNWTO bekerja sama dengan ECPAT. Strategi tersebut dikenal dengan 

singkatan strategi ‘3P’ yang dirasa cukup tepat untuk meminimalisir dampak yang 

ditimbulkan oleh Sex Tourism dan memberi perindungan wanita dan anak – anak 

serta menghukum pelaku dengan jera. Strategi ‘3P’ tersebut terdiri dari 

Prevention, Prosecution, and Protection yang dilaksanakan dalam periode 2013-

2015. Selain itu, strategi ini dibuat dan dijalankan bersama karena melihat 

fenomena di masyarakat atas kurangnya antusiasme dan keterlibatan resmi dari 

pemerintah sendiri maupun pemangku kepentingan atas kejadian tersebut. 

a. Strategi pertama yaitu Prevention (pencegahan), pemerintah Republik 

Dominika melakukan aksi pencegahan dengan menyelenggarakan 

kampanye internasional dengan tema ‘We Want to Play and Learn’. 

Kampanye ini ditujukan untuk meningkatkan rasa kepedulian dan 

kesadaran masyarakat internasional akan bahaya eksploitasi seksual anak 

dan perdagangan anak. Hal ini juga didukung penuh oleh Kementrian Luar 

Negeri dengan mendidik para masyarakat Republik Dominika yang tinggal 

di luar negeri untuk menghindari eksploitasi seksual dan perdagangan 
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anak. Dan juga menugaskan unit kepolisian khusus setempat yang 

diberdayakan untuk menyelidiki dan menuntut kasus - kasus Sex Tourism 

di Republik Dominika. Namun, kamapanye ini hanya mengontrol 

intensitas perdagangan anak atas dasar eksploitasi seksual dan belum 

mampu menekan tingginya permintaan wisatawan atas Sex Tourism di 

Republik Dominika.
164

 Contohnya pada tahun 2013 perdagangan anak 

mencapai 77 kasus menurun hingga 70 kasus di tahun 2014 dan menjadi 

60 kasus pada tahun 2015.
165

 

b. Strategi kedua yaitu Prosecution (penuntutan), kejahatan eksploitasi anak 

– anak dan perdagangan manusia adalah masalah yang sangat serius 

sehingga wajb untuk mendapatkan hukuman. Proses penuntuan sesuai 

dengan Undang – Undang Pasal 137 Nomor 3 tahun 2003. Berdasarkan 

undang – undang tersebut menyerukan untuk melarang semua bentuk 

kekerasan, pemerkosaan dan perdagangan manusia dalam bentuk apa pun 

tanpa terkecuali. Hukuman yang sesuai dengan pelaku kejahatan tersebut 

adalah hukuman 20 tahun penjara dan selama 4 tahun bagi perdagangan 

seksual anak.
166

 Di Republik Dominika sendiri merupakan negara yang 

memiliki tingkat perdagangan seksual tertinggi, menurut laporan yang ada 

pada bulan Januari 2013 terjadi demonstrasi publik atas dasar protes 

masyarakat, protes tersebut didasari atas ketidak adilan mayoritas pekerja 

imigran Haiti yang mencari kerja di Republik Dominika.  Namun, para 
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pekerja tersebut direkrut melalui tindakan pemaksaan yang berujung pada 

eksploitasi seksual dan perdagangan manusia untuk tujuan seksual 

komersial. Untuk itu, hal – hal yang mengarah pada tindakan kejahatan 

manusia harus mendapatkan proses penuntutan dan hukuman yang 

setimpal. Maka, pemerintah setempat perlu pelatihan intensif mengenai 

perdagangan seksual anak dengan bekerja sama melalui pemerintah di 

Eropa
167

 atas penyelidikan kasus – kasus kejahatan tersebut. Pada tahun 

2013-2015 tercatat sebanyak 406 narapidana yang dihukum atas perbuatan 

yang melanggar hukum tersebut.
168

 Dengan, adanya strategi penuntutan ini 

maka diharapkan para pelaku kejahatan untuk mengurungkan niatnya 

untuk tidak melakukan hal tersebut. 

c. Strategi ketiga terdapat Protection (perlindungan), pemerintah Republik 

Dominika memberikan perlindungan yang intensif kepada para korban 

kejahatan eksploitasi seksual terutama kepada wanita dan anak - anak. 

Strategi perlindungan dirasa perlu untuk memberikan bantuan kepada 

korban. Pemerintah setempat menekankan penggunaan beberapa tempat 

penampungan sementara untuk menyediakan layanan perawatan korban. 

Lembaga kesejahteraan dan perlindungan anak tersebut bernama Consejo 

Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI). Selain itu, 

pemerintah juga  memiliki 8 tempat perlindungan aktif untuk anak - anak 

dalam bahaya. Terdapat departemen khusus yaitu Departemen 

Pengendalian dan Investigasi Migrasi merujuk para korban untuk 
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mendapatkan perhatian dan perawatan yang tepat, termasuk tempat 

penampungan sementara dan bantuan psikologis kepada korban.
169

 Pada 

tahun 2013-2015 badan perlindungan tersebut menampung kurang lebih 

350.000 - 620.000 korban eksploitasi oleh Sex Tourism tersebut.
170

 Oleh 

karena itu, implementasi Code Conduct di Republik Dominika dengan 

cara menggunakan ketiga strategi pemerintah tersebut. Dan seklaligus 

beserta menerapkan Action Plan yang telah dibentuk sebelumnya, demi 

memenuhi indikator keberhasilan implementasi dari Code Conduct itu 

sendiri. 

3.3 UNWTO and Accor Partnership Project 

Kerja sama diantara UNWTO dan Accor merupakan bentuk kerja sama 

yang sangat penting untuk ikut serta dalam mengatasi Sex Tourism di Republik 

Dominika. Accor merupakan mitra bisnis yang menempati posisi krusial karena 

langsung berkaitan dengan pihak manajemen hotel maupun resor wisata hampir di 

seluruh dunia, yang diketahui sebagai mayoritas tempat Sex Tourism tersebut 

berlangsung. Accor merupakan perusahaan multinasional yang berpusat di 

Perancis. Accor di dirikan pada tahun 1967 oleh dua bersaudara bernama Paul 

Dubrule dan Gérard Pélisson.
171

 Berawal dari pembentukan hingga saat ini, Accor 

inigin menyediakan fasilitas kelas hotel dan resor terbaik di dunia dan menjunjung 

tinggi Global Code of Ethics yang telah ditetapkan UNWTO. 
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 Selain itu, perkembangan Accor sebagai mitra bisnis UNWTO sangat 

menguntungkan, karena dari segi pemberdayaan masyarakat Accor telah menjadi 

wadah untuk menyerap tenaga kerja yang cukup signifikan terutama di negara - 

negara yang memiliki potensi pariwisata kelas dunia. Sebanyak 4.900 hotel dan 

resor tersebar di 110 negara serta sebanyak 280.000 pekerja beroperasi dibawah 

naungan manajemen Accor. Melihat segala potensi yang menguntungkan, 

UNWTO sepakat menjalin kerja sama dengan Accor, terutama sejak tahun 2001 

dimana Accor mulai menyatakan ikut memerangi Sex Tourism berserta eksploitasi 

seksual anak – anak didalamnya.
172

 Hal ini didasari bahwa eksploitasi seksual 

anak – anak sudah melewati batas dalam mengancam integritas pariwisata dunia. 

 Langkah awal dalam kerja sama ini adalah, memberikan informasi 

selengkap – lengkapnya kepada pegawai hotel dan resor mengenai bahaya dan 

tindakan penanganan dari eksploitasi seksual anak – anak di masing – masing 

negara, tidak terkecuali di hotel dan resor Republik Dominika. Tahap selanjutnya 

adalah melatih pegawai - pegawai hotel dan resor untuk berperilaku waspada dan 

meningkatkan kesadaran mereka jika terjadi bentuk pemaksaan dan eksploitasi 

seksual yang melibatkan anak – anak di tempat mereka bekerja.
173

  

Accor juga melibatkan partisipasi dari sektor keamanan negara seperti 

polisi dan pengadilan. Terdapat dua badan keamanan yang juga berpusat di 

Perancis, yaitu DCI (Direction de la Coopération Internationale) atau yang biasa 

disebut badan kerja sama internasional Prancis, khusus bergerak dalam bidang 

keamanan domestik. Dan juga OCRVP (Office Centtral for la Répression des 
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Violences aux Personnes) yang dikenal sebagai bagian dari kepolisian pusat di 

Perancis.
174

 Di dalam proses mengatasi Sex Tourism tentunya UNWTO dan Accor 

membutuhkan dukungan langsun dari pihak keamanan dan kepolisian masing – 

masing negara untuk memproses persoalan ini pada jalur hukum yang tepat. 

Dengan begitu, pelaku kejahatan dapat diadili sesuai proses yang seadil - adilnya. 

 Fungsi penegak hukum tersebut diantaranya untuk mempromosikan cara 

kepada pihak – pihak terkait untuk teknik pelaporan kasus yang baik dan benar. 

Selain itu, juga memberikan semua informasi kontak yang dapat diakses untuk 

melaporkan turis yang diduga melakukan indikasi tindakan kejahatan tersebut. 

Dan disisi lain, membantu manajemen pihak hotel dengan membuat prosedur 

untuk melaporkan kasus pelecehan seksual anak - anak yang dicurigai terjadi di 

hotel atau resor mereka. Itikad baik dari Accor tersendiri dalam ikut berpartisipasi 

dengan UNWTO melalui program pmebertantasan eksploitasi seksual terhadap 

anak – anak patut untuk diapresiasi dengan baik. Karena sebanyak 38 % dari hotel 

dan resor yang beroperasi dan berada dalam naungan Accor telah berjanji untuk 

melindungi wanita dan anak – anak dari kejahatan tersebut. Di bawah pengawasan 

UNWTO, terdapat lebih dari 70.000 pegawai menerima pelatihan khusus untuk 

siap siaga dalam mengatasi kejahatan eksploitasi seksual anak – anak.
175

 

 Pada tahun 2016, persatuan Accor di kawasan Amerika Utara, Amerika 

Tengah, dan Karibia sepakat untuk berkomitmen melawan segala bentuk 

eksploitasi anak, pelacuran, dan perdagangan anak di negaranya masing - masing. 

Dengan adanya perluasan di wilayah Amerika dan Karibia, maka hal ini dapat 
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menumbuhkan jumlah pegawai profesional yang bekerja menuju dunia di mana 

tidak ada anak yang diperjual belikan maupun anak - anak digunakan untuk 

eksploitasi seksual dimanapun mereka berada.
176

 Di dalam menjalankan misinya, 

Accor telah mengadopsi Global Code of Ethics dan hal itu berlaku bagi seluruh 

hotel dan resor dibawah manjemannya. Dengan pengadopsian Global Code of 

Ethics, akan semakin mempermudah aksesbilitas Accor dalam ikut berkontribusi 

mengatasi Sex Tourism. Hal ini dapat membantu dengan pencegahan, rehabilitasi 

korban, dan pelaksanaan program kembali untuk anak – anak yang sangat rentan 

mengalami eksploitasi seksual di berbagai negara. Terdapat enam kriteria yag 

dijalankan oleh Accor berdasarkan Global Code of Ethics, yaitu : 

a. Menetapkan kebijakan dan prosedur etis terhadap eksploitasi seksual anak 

– anak 

b. Melatih karyawan tentang hak - hak anak, pencegahan eksploitasi seksual, 

dan cara melaporkan dugaan kasus 

c. Membuat kontrak prosedur di seluruh aspek yang menyatakan penolakan 

umum dan kebijakan zero-tolerance terhadap eksploitasi seksual anak 

d. Memberikan informasi kepada wisatawan tentang hak - hak anak, dan 

melaporkan dugaan eksploitasi seksual anak 

e. Mendukung, berkolaborasi, dan melibatkan pemangku kepentingan dalam 

pencegahan eksploitasi seksual anak. 
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f. Melaporkan setiap tahun terkait pada implementasi aktivitas dan program 

yang sesuai dengan Global Code of Ethics.
 177

 

 Berdasarkan hal tersebut, maka perwakilan Accor kawasan Karibia telah 

melihat salah satu negara berkembang di kawasan Karibia yaitu Republik 

Dominika sebagai negara yang rentan akan Sex Tourism. Mengingat bahwa peran 

dari Accor yaitu sebagai mitra bisnis UNWTO yang cukup berpengaruh, maka 

Accor menyelenggarakan program bersama dalam membenahi manajemen hotel 

dan resor di Republik Dominika. Program tersebut bernama Combating Sexual 

Tourism Involving Children, dengan tujuan untuk melindungi anak – anak yang 

rentan akan Sex Tourism. 

  3.3.1 Combating Sexual Tourism Involving Children 

Seperti yang diketahui bahwa anak – anak di Republik Dominika rentan 

terjerat Sex Tourism. Kebanyakan dari mereka berasal dari keluarga yang miskin, 

kurangnya pendidikan, dan dipaksa untuk menjadi tulang punggung keluarga 

untuk menjadi sumber perekonomian keluarga.
178

 Anak – anak yang bekerja di 

sektor pariwisata tentu akan berpotensi diperjual belikan dalam industri seksual. 

Pada tahun 2015-2017 tercatat sebanyak 600,000 anak harus mengalami 

eskploitasi seksual.
179

 Untuk itu, UNWTO bersama Accor bekerja sama dalam 

membantu wanita dan anak – anak untuk terbebas dari belenggu Sex Tourism 

dengan program Combating Sexual Tourism Involving Children yang terbagi 
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kedalam beberapa program berkelanjutan antara lain Earth Guest Program dan 

Training for Hotel Staff In Against Sex Tourism, sebagai berikut : 

3.3.1.1 Earth Guest Program 

 Untuk memaksimalkan program kerja bersama yaitu Combating Sexual 

Tourism Involving Children, maka pada tahun 2015 Accor membuat program 

bernama Earth Guest. Program Earth Guest merupakan program global untuk 

mewujudkan visi dan misi kelompok sesuai dengan pembangunan berkelanjutan. 

Di dalam program tersebut terdapat delapan sektor penting yang terbagi kedalam 

dua bidang utama. Pada bidang pertama, terdapat bidang Human (EGO) yang 

terdiri dari empat prioritas, yaitu Child Protection, Local Development, Food, and 

Fight Against Disease. Sedangkan bidang kedua, terdapat bidang Environment 

(ECO) yang terdiri dari empat prioritas berbeda, yaitu Energy, Water, Waste, and 

Biodiversity.
180

 

Di dalam permasalahan ini, Accor berfokus pada prioritas sektor EGO, 

yaitu Child Protection dimana anak – anak harus mendapatkan perlindungan dari 

pelaku kejahatan maupun pihak – pihak yang mepekerjakan mereka (mucikari). 

Segala tindakan Accor tentu berlandaskan pada Code Conduct yang telah 

disepakati bersama sehingga Accor dapat memiliki akses di Republik Dominika. 

Accor memiliki beberapa merek dagang yang berada di bawah manjemennya 

yang ikut serta dalam mengatasi eksploitasi anak dalam Sex Tourism di Republik 

Dominika, yaitu Sofitel, Novotel, Mercure, Ibis, dan Parthenon. Dengan begitu, 
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bebrapa hotel dan resor yang memiliki merek dagang tersebut otomatis akan ikut 

serta menjalankan program ini dengan baik. 

 Strategi pertama di dalam program ini tentunya mengadakan program 

pelatihan kepada pegawai hotel dengan memaksimalkan media masa sebagai 

instrumen. Progres yang sangat baik telah terlihat sejak tahun 2015, dimana Accor 

melatih sebanyak lebih dari 18.000 pegawai hotel yang tersebar di sembilan 

negara dalam pelatihan kewaspadaaan Sex Tourism secara intensif. Negara – 

negara tersebut antara lain, Republik Dominika, Perancis, Indonesia, Laos, 

Meksiko, Kamboja, Thailand, Italia, dan Brazil.  

 Pada tahun 2015, program ini mampu mengurangi jumlah korban Sex 

Tourism sebanyak 12 % atau setara dengan 72.000 orang di Republik 

Dominika.
181

 Pelatihan tersebut dilakukan oleh masing – masing Manajer Umum 

Hotel dengan mengajak seluruh pegawai hotel untuk berperan aktif dan ikut 

bertanggung jawab untuk melindungi anak – anak dari kejahatan tersebut. 

Pelatihan yang didapatkan mengenai pentingnya penggunaan media masa untuk 

memberikan kesadaran bagi seluruh pihak terutama kepada turis untuk waspada 

terkait Sex Tourism. Segala bentuk informasi tersebut dijelaskan melalui 

gambaran dari pamflet yang tersebar hampir di seluruh hotel di Republik 

Dominika sebagai bentuk media masa yang paling efektif pada saat itu. Berikut 

adalah gambar pamflet tersebut, yaitu : 
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Combating Sexual Tourism Involving Children, 2012, dalam 
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Gambar 3.1 Pamflet Hotel dalam Mengatasi Sex Tourism 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Combating Sexual Tourism Involving Children, 2012 

3.3.1.2 Training for Hotel Staff In Against Sex Tourism 

Selain memberikan informasi berupa penyebaran pamflet di hotel – holel 

yang berpotensi sebagai tempat Sex Tourism. Accor juga memebrikan 6 bentuk 

pelatihan dasar kepada pegawai hotel yang harus ditaati dan dijalankan 

sebagaimana mestinya pada tahun 2016-2017 dengan melibatkan lebih dari 5.000 

pegawai yang tersebar di hotel Republik Dominika. Enam bentuk pelatihan 

tersebut, antara lain : 

a. Pegawai dilatih untuk menanyakan dokumen – dokumen asli yang memuat 

identitas asli tamu hotel. Jika ada anak – anak harus membawa orang tua 

atau keluarga atau wali yang bias dipertanggung jawabkan 

b. Melakukan validasi menyeluruh atas dokumen identitas tersebut 
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c. Melaporkan pada petugas keamanan baik itu polisi sekali pun jika situasi 

mencurigakan 

d. Menolak secara tegas dan resmi bagi anak – anak dibawah umur yang 

hendak menginap atau mengakses layanan hotel tanpa tujuan yang jelas 

e. Jika diperlukan berikan penjelasan secara resmi kepada tamu hotel bahwa 

pemerikasaan tersebut adalah bentuk komitmen Accor dalam mengatasi 

Sex Tourism 

f. Tetap waspada terhadap seluruh tamu hotel hingga masa akhir penginapan 

atau layanan hotel lainnya.
182

 

 Setelah dilakukannya pelatihan dasar tersebut, para pegawai hotel 

setempat melakukan kampanye inisiatif yang ditujukan untuk para tamu hotel atas 

bahaya dari Sex Tourism terutama terhadap wanita dan anak - anak.
183

 Berikut 

adalah salah satu poster kampanye di hotel dan bar, yaitu  

Gambar 3.2 Poster Kampanye Anti Eksploitasi Seksual Anak 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Combating Sexual Tourism Involving Children, 2013 
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Poster kampannye tersebut menjelaskan bahwa terdapat aturan hukum 

yang berlaku bagi pelaku kejahatan eksploitasi seksual anak – anak dan remaja. 

Oleh karena itu, berbagai strategi yang dilakukan oleh UNWTO bersma Accor 

tentu tidak akan berjalan dengan baik tanpa dukungan dari manajemen hotel dan 

bar terutama para pegawai tersebut. Berjalannya program ini, terlihat pada 

menurunya angka eksploitasi seksual wanita dan anak mencapai 5 % atas 

keterlibatan kesadaran pihak manajemen perhotelan setempat, yaitu pada tahun 

2015 mencapai 30.000 orang mendapatkan penanganan dengan baik.
184

  

 Oleh karena itu, dapat disimpulkan mengenai peran UNWTO sebagai 

fasilitator mencakup kerja sama dengan berbagai aktor internasional dalam 

memberikan sarana dan prasarana kerja sama. Pertama, adanya kerja sama yang 

terjalin diantara UNWTO dan UNICEF. Melalui program kerja antara lain, 

Protection of Minor Against Sexual Exploitation Program yang berisi langkah – 

langkah program kerja seperti Training Program, dimana program ini melakukan 

pelatihan atas rehabilitasi dan memberikan perlindungan terhadap korban Sex 

Tourismi. Selanjutnya, melakukan Survey In Potentual Area Sex Tourism dengan 

mengidentifikasi daerah yang berpotensi perkembangan Sex Tourism dan juga 

tarif yang didapatkan oleh para Sex Worker disana. Dan, program Implementation 

Convention on the Rights of the Child, yang berfokus pada pengutan mekanisme 

pengaduan nasionla dan regional terhadap pelanggaran hak – hak kejahatan 

seksual. 
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 Kerja sama selanjutnya adalah UNWTO and ECPAT Partnership Project, 

dengan memiliki tahapan kerja sama melalui dua program besar. Program pertama 

adalah Implementation of Code Conduct Against Child Protection in Sex Tourism. 

Program ini menekankan pada implementasi Code Conduct sebagai instrumen 

mengatasi Sex Tourism. Dan program The 3P Strategy Combating Sex Tourism, 

yaitu adanya tahapan Prevention, Prosecution, dan Protection sebagai langkah 

untuk memberikan fasilitas penuh terhadap perlindungan korban. Kerja sama 

terakhir, adalah UNWTO dan Accor melalui program Combating Sexual Tourism 

Involving Children. Program tersebut memiliki bebrapa langkah program yang 

spesifik, yaitu melalui Earth Guest Program. Program ini menekankan 

perlindungan anak dari oknum kejahtan Sex Tourism. Dan program Training for 

Hotel Staff in Against Sex Tourism, yaitu program pelatihan kepada pegawai hotel 

yang merupakan aktor penting dalam mengawasi kejahatan Sex Tourism di area 

perhotelan dan bar yang ada di Republik Dominika. 

 


