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ABSTRAK

PERAN UNI EROPA DALAM MERESPON HUMAN TRAFFICKING
DI NEGARA-NEGARA ANGGOTA, 2008-2012

Oleh

FIRSTYA RACHMADININTA PUTRI

Penelitian ini menganalisis peran Uni Eropa dalam merespon human trafficking di
Negara-negara anggota Uni Eropa pada periode tahun 2008 hingga 2012 serta
mendeskripsikan human trafficking yang terjadi di Uni Eropa. Peneliti menggunakan
metode kualitatif deskriptif dan data sekunder yang didapatkan dari buku, jurnal, serta
laporan tahunan mengenai peran Uni Eropa dalam merespon permasalahan human
trafficking yang terjadi di Negara-negara anggota Uni Eropa. Dengan menggunakan
beberapa teori dan konsep yaitu role theory in International Relations; organisasi
internasional; transnational organized crime; dan human trafficking. Peneliti
Beragumen bahwa Uni Eropa memiliki peran penting dalam kawasan Eropa untuk
memerangi kejahatan yang mengancam keamanan dan merugikan masyarakat.
Peneliti berpendapat bahwa Uni Eropa telah menjalankan perannya dalam
memberantas transnational organized crime khususnya permasalahan human
trafficking sesuai dengan dikeluarkannya directive, strategy, dan program-program
bantuan atau pendanaan terhadap korban, termasuk kampanye khusus untuk melawan
human trafficking.

Kata kunci: Uni Eropa, Human Trafficking



ABSTRACT

THE ROLE OF THE EUROPEAN UNION IN RESPONDING
HUMAN TRAFFICKING IN MEMBER COUNTRIES, 2008-2012

by

FIRSTYA RACHMADININTA PUTRI

This study analyzes the role of the European Union in responding human trafficking
in member states in the period of 2008 until 2012 and describes the human trafficking
occurred in the European Union. This researcher used descriptive qualitative
methods and secondary data obtained from books, journals, and annual reports
regarding on the role of the European Union in responding human trafficking
problems that occurred in European Union member countries. By using several
theories and concept; they are role theory in International Relations; international
organization; transnational organized crime; and human trafficking. The researcher
argues that the European Union has an important role in the European region to
combat crime that threatens security and hams society. The researcher argues that
the European Union had carried out its role in eradicating transnational organized
crime in particular the problem of human trafficking in by having a directives,
strategy and programs, aid or funding programs for victims, including a special
campaign against human trafficking.

Keyword: European Union, Human Trafficking
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Globalisasi merupakan serangkaian proses yang melibatkan peningkatan

liquiditas dan arah aliran, objek, tempat, informasi, serta struktur yang ditemui dan

diciptakan baik itu menghambat ataupun mempercepat arus.1 Sehingga, globalisasi

menjadi sebuah fenomena yang sangat berpengaruh di dalam tatanan hubungan

internasional.2 Secara umum, globalisasi juga dikenal sebagai internasionalisasi, yaitu

tidak adanya lagi batas antar negara yang disebabkan oleh intensitas hubungan

internasional yang semakin kompleks.

Proses globalisasi di maknai dengan tidak adanya batas antar negara dan

dunia dalam satu kesatuan yang sama tanpa dibatasi oleh garis dan kedudukan

geografi sebuah negara.3 Proses ini akhirnya menyebabkan dunia tidak lagi memiliki

garis batas dengan ruang, udara, dan langit, sehingga negara satu dengan negara

lainnya menjadi terbuka luas untuk dimasuki melalui jaringan teknologi informasi

dan komunikasi. Globalisasi juga ditandai sebagai suatu proses munculnya

1George Pitzer and Paul Dean. 2015. Globalization. United Kingdom: Blackwell
Publishing. Hal 22

2Ibid, Hal 24
3John Baylis dan Steve Smith. 2001. The Globalization of World Politics: An Introduction

to International Relations. London: Oxford University Press.
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masyarakat global, dunia yang terintegrasi secara fisik, melampaui batas-batas

negara, blok-blok ideologis, dan lembaga-lembaga ekonomi politik.4

Globalisasi memiliki pengaruh yang cukup besar di suatu negara yang bisa

saja mempermudah urusan dari berbagai aspek tetapi juga akan memunculkan

masalah-masalah baru yang mengancam keamanan di negara itu sendiri seperti

lahirnya kejahatan transnasional. Hal ini disebabkan karena adanya proses globalisasi

yang melahirkan sistem perdagangan bebas yang berdampak pada meluasnya

pergerakan barang, manusia, uang, bisnis, jaringan komunikasi, dan sumber daya

lainnya yang tidak terbatas.5

Ancaman keamanan saat ini lebih berkembang ke isu-isu yang sifatnya non

tradisional, tidak lagi berfokus pada ancaman yang awal mulanya bersifat tradisional

atau militer saja. Ancaman keamanan non tradisional tidak hanya berasal dari luar

negara tetapi dapat berasal dari dalam negara itu sendiri dengan menyerang segala

aspek seperti ekonomi, politik, budaya, pangan, kesehatan, lingkungan dan bahkan

ancaman keamanan ini muncul dari kelompok-kelompok transnasional terorganisir

yang menghadirkan kejahatan transnasional terorganisir.6

Kejahatan transnasional terorganisir atau Transnational Organized Crime

(TOC) merupakan salah satu fenomena jenis kejahatan yang melintasi perbatasan

internasional, melanggar hukum beberapa negara atau memiliki dampak terhadap

4Ibid.
5Danniel Donnelly. 2013. Municipal Policing in The European Union, Comparative

Perspective. Palgrave Macmillan. Hal 22
6 Paul D. William. 2013. Security Studies: An Introduction. New York. Routledge. Hal 4
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negara lain.7 TOC secara inheren merupakan fenomena internasional yang berdampak

pada keamanan internasional, politik dunia, perdagangan internasional dan hak asasi

manusia. Dalam TOC, dunia tidak lagi memiliki batas. Fokus jaringan kejahatan

transnasional sangatlah tumpang tindih, khususnya di wilayah-wilayah yang paling

rentan di dunia. Jaringan ilegal mereka, antara lain memperdagangkan obat-obatan

terlarang, senjata, sumber daya alam dan bahkan manusia yang melintasi perbatasan

serta antar benua untuk memperkaya para penjahat, pemberontak dan bahkan pejabat

yang di beberapa daerah, keuntungan ekonomi yang mereka hasilkan untuk

mendukung kelompok-kelompok teroris.8

TOC menyebabkan suatu ketidakstabilan yang mengancam keselamatan

dan keamanan masyarakat, melanggar hak asasi manusia dan merusak segenap aspek

perkembangan ekonomi, sosial, budaya masyarakat di seluruh belahan dunia. Sifat

transnasional dari kejahatan yang terorganisasi muncul dari peluang yang

dipertahankan melalui hubungan yang fleksibel, berkembang dan canggih di antara

jaringan kriminal di tingkat global. Tentu diperlukan respon baik negara, organisasi

regional maupun internasional yang terkoordinasi dan terintegrasi untuk mengatasi

permasalahan tersebut.

Peran aktor di era globalisasi ini membawa pengaruh kuat atas munculnya

berbagai fenomena sosial yang memiliki latar belakang kepentingan ekonomi. Salah

satu contohnya yakni, human trafficking. Masih banyak yang menganggap bahwa

7Neil Boister. 2003. “Transnational Criminal Law” European Journal of International
Law. Vol 14. Hal 3

8UNODC. 2014. United Nations Office on Drugs and Crime Annual Report 2014, Hal 36
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human trafficking dan people smuggling adalah sesuatu yang sama, namun pada

dasarnya hal tersebut merupakan dua tipe kejahatan yang sangat berbeda. Baik human

trafficking dan people smuggling melibatkan perekrutan, pengiriman, pemindahan

atau penerimaan seorang migran dari negara asal ke negara tujuan. Namun, yang

membedakannya adalah, dalam people smuggling korban dengan secara sadar

meminta untuk diberangkatkan dengan bantuan seseorang dan sudah mengetahui

dampak apa yang terjadi setelah memasuki negara tujuannya tanpa izin. Sedangkan

dalam human trafficking, korban ditipu dan di iming-imingi pekerjaan sehingga tidak

sadar jika dibawa dan diperdagangkan ke negara tujuan untuk di eksploitasi.9

Dalam human trafficking terdapat tiga dimensi jalur perdagangan, yakni

perdagangan trans-regional, perdagangan manusia intra-regional dan perdagangan

dalam negeri. Perdagangan intra-regional terjadi di antara negara-negara yang

berbeda, tetapi dalam satu regional yang sama. Hal ini termasuk perdagangan lintas

batas dan perdagangan antara negara-negara secara geografis berdekatan dengan satu

sama lain. Dalam perdagangan trans-regional, korban kejahatan ini diperdagangkan

dari salah satu daerah ke daerah lain. Hal ini dapat menjadi perdagangan trans-benua,

tetapi melibatkan arus perdagangan ke daerah tetangga di benua yang sama, seperti

antara Eropa Timur, Barat dan Tengah atau antara Amerika Utara dan Amerika

Tengah.10

9Philip Martin, and Mark Miller. 2000. “Smuggling and Trafficking : A Conference
Report.” International Migration Review. Hal 969-975

10UNODC. 2009. United Nations Office on Drugs and Crime, Global Report on
Trafficking in Persons 2009, Hal 57
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Korban cenderung diperdagangkan dari negara yang miskin ke negara yang

lebih makmur. Arus perdagangan transregional terutama terdeteksi di negara-negara

kaya seperti di Eropa yang melibatkan korban dari Asia Timur dan Selatan serta Sub

Sahara Afrika.11 Human trafficking adalah fenomena yang benar-benar mendunia,

dalam data the United Nations Office on Drugs and Crimes (UNODC) korban

teridentifikasi di 127 negara dan banyak diperdagangkan untuk digunakan sebagai

pengemis, pernikahan paksa, penipuan, produksi pornografi, atau bahkan

pengangkatan organ, tetapi eksploitasi seksual dan kerja paksa adalah bentuk yang

paling sering ditemukan.

*Sumber: UNODC, Global Report on Trafficking in Persons 2016

Grafik 1.1: Bentuk eksploitasi korban Human Trafficking berdasarkan kawasan 2012-2014

Berdasarkan grafik di atas dijelaskan bahwa bentuk eksploitasi korban

human trafficking berdasarkan kawasan pada tahun 2012 hingga 2014 didominasi

oleh eksploitasi seksual yang tercatat memiliki persentase cukup tinggi di seluruh

kawasan di dunia. Kawasan Eropa memiliki persentase tertinggi untuk tren bentuk

eksploitasi yang dilaporkan dari 12.775 korban sekitar 67% dieksploitasi untuk tujuan

11 Ibid.
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seksual dan 30% untuk kerja paksa. Perdagangan dalam kerja paksa termasuk

eksploitasi di berbagai sektor, seperti pertanian, konstruksi dan lain-lain. Hampir 4%

korban diperdagangkan untuk tujuan lain, termasuk 0,7% untuk mengemis dan 0,7%

lainnya untuk kejahatan.12

*Sumber: UNODC, Global Report on Trafficking in Persons 2016

Gambar 1.1: Peta Asal korban Human Trafficking berdasarkan kawasan 2012

Berdasarkan gambar di atas, selama periode 2012, Eropa Barat dan Selatan

merupakan daerah tujuan untuk arus perdagangan yang berasal dari berbagai

kawasan. Negara-negara di Uni Eropa adalah asal mula perdagangan yang paling

signifikan. Dalam data tahunan Uni Eropa tentang jumlah korban untuk seluruh

negara anggota pada tahun 2008 hingga 2012 Bulgaria, Belanda, dan Rumania,

terdeteksi memiliki tingkat human trafficking dengan korban tertinggi.13

12UNODC. 2016. United Nations Office on Drugs and Crime, Global Report on
Trafficking in Persons 2016, Hal 72

13Eurostat. 2013 & 2015. Report on Trafficking in Human Being. Hal, 23
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*Sumber: Eurostat Report on Trafficking in Human Being, edition 2015

Tabel 1.1: Korban Human Trafficking per 100.000 populasi negara anggota Uni Eropa,

2008-2012

Tabel di atas menunjukan, tingkat rata-rata korban perdagangan manusia

per 100.000 penduduk dalam periode 4 tahun 2008 hingga 2012, negara-negara

dengan tingkat perdagangan tertinggi terdapat di Bulgaria sekitar 7,53 korban,

Belanda 7,83 korban dan Rumania 5,77 korban dengan berbagai macam eksploitasi.

Portugal memiliki tingkat terendah 0,07 korban per 100.000 populasi; dan Austria,

Kroasia, Jerman, Yunani, Hungaria, Malta, Slovakia, dan Lithuania, masing-masing

kurang dari satu korban per 100.000 populasi.

Fenomena human trafficking menjadi suatu industri yang diyakini sebagai

salah satu perbudakan pada era modern dan menjadi ancaman keamanan yang serius
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di seluruh negara di dunia, termasuk di wilayah Uni Eropa.14 Dalam laporan layanan

informasi statistik Uni Eropa, Eurostat bahwa 60% korban berasal dari negara-negara

anggota Uni Eropa. Kebanyakan korban adalah perempuan dengan tujuan untuk

eksploitasi seksual dan berbagai macam eksploitasi paksa lainnya.15

Human trafficking menjadi permasalahan utama dan prioritas utama dalam

lembaga penegak hukum di Uni Eropa sejak 1990-an. Bagi Uni Eropa, human

trafficking adalah kejahatan yang serius dan menyalahgunakan hak-hak dasar serta

martabat manusia, melibatkan eksploitasi orang-orang yang rentan diperdagangkan

sebagai komoditas hanya untuk tujuan memperoleh kepentingan ekonomi. Uni Eropa

dan komunitas internasional telah mengadopsi instrumen-instrumen utama untuk

mengatasi perdagangan manusia yakni, pada tahun 2000 tentang Protokol

Perdagangan Manusia PBB diratifikasi sebagai bagian dari United Nations

Convention Against Transnational Organized Crime (Parlemo Convention) dan ini

merupakan bagian awal dalam mendefinisikan kembali masalah perdagangan

manusia. Sebelum Protokol ini diratifikasi, konsep perdagangan manusia hanya

disamakan dengan eksploitasi untuk seks komersial. Sebaliknya, sejak tahun 2000,

ruang lingkup perdagangan diperluas ke berbagai bentuk eksploitasi non-seksual,

seperti kerja paksa.

14Berdasarkan First Commission Report on The Progress Made in The Fight Against
Trafficking in Human Beings 2016. Pada tahun 2012, Bulgaria, Belanda dan Rumania masuk ke dalam
“The top 5 EU countries of registred victims” atau 5 negara dengan jumlah korban teridentifikasi untuk
beberapa tujuan eksploitasi teratas di Uni Eropa, disusul oleh Hungaria dan Polandia.

15Eurostat. 2015. Report on Trafficking in Human Being. Hal, 14
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Uni Eropa memiliki komitmen dalam memaksimalkan kerja sama dalam

melawan permasalahan ini. Namun, dalam mengeluarkan langkah peran Uni Eropa

dalam melawan perdagangan manusia memiliki masalah dan kegagalan dalam

pembentukan kebijakan.16 Faktor-faktor penghambat peran Uni Eropa dalam

merespon human trafficking ini dianggap sebagai alasan mengapa jumlah korban

human trafficking terus bertambah di negara-negara anggota Uni Eropa. Faktor-faktor

tersebut yakni:

1. Adanya krisis pengungsi dan migran yang dikaitkan dengan

perdagangan manusia. Migrasi massal telah meningkatkan resiko manusia untuk

menjadi korban perdagangan.17 Hingga dikeluarkannya directive pada tahun 2002

yang mengatur tentang melawan perdagangan manusia, kemudian tahun 2004 tentang

pemberian hak bagi warga negara ketiga yang menjadi imigran illegal.18 Namun,

adanya directive ini belum menuntaskan perdagangan manusia, hanya menyebabkan

tumpang tindih antara pemberian perlindungan terhadap migran maupun korban

perdagangan manusia.19 Sehingga fokus Uni Eropa dalam menanggulangi human

trafficking menjadi terbagi.

2. Pengumpulan dan pengelolaan data terus menjadi masalah bagi

negara-negara di Eropa pada tahun 2000 hingga 2010. Pengumpulan data merupakan

alat penting untuk memantau tren negara dan regional dan analisisnya digunakan

16 Ibid.
17Gillian Wylie, Penelope McRedmond. 2010. Human Trafficking in Europe: Character,

Causes and Consequence. Palgrave Macmillan UK. Hal 3
18Ibid.
19Lucrecia Rubio Grundell. 2015. EU Anti-Trafficking Policies: from migration and crime

control to prevention and protection. Migration policy centre. Hal 4-5
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untuk membentuk kebijakan anti-perdagangan manusia. Pengumpulan data tentang

para korban dan perdagangan serta informasi tentang tingkat investigasi dan

penuntutan adalah penting untuk digunakan ketika menilai kinerja suatu negara.20

Beberapa masalah terkait pengumpulan data di wilayah Uni Eropa adalah: persentase

kejahatan yang dilakukan, yang diidentifikasi, diselidiki, dan dituntut tidak dipahami

dengan baik. Kemudian adanya hambatan linguistik, budaya, dan antar-pribadi yaitu

kerja sama antara pelaku kejahatan dengan oknum-oknum pemerintahan yang

menyebabkan korban tidak dilaporkan dan pelaku tidak ditangkap.21

3. Menurut para ahli, Negara-negara Uni Eropa relatif tidak serius untuk

menangani korban perdagangan manusia, terutama korban yang berasal dari luar

benua Eropa. Namun sebaliknya, jika warga negara-negara Uni Eropa mengalami

masalah hukum di luar batas kawasannya, mereka memanfaatkan isu hak asasi

manusia sebagai alasan untuk mengamankan kepentingannya. Tetapi setiap tahunnya

ribuan orang menjadi korban sindikat perdagangan manusia dan terlantar di Eropa.

Negara-negara Eropa juga tidak serius untuk memberantas pelaku atau sindikat

kejahatan transnasional yang menyebabkan perdagangan manusia yang semakin

meningkat dan mengkhawatirkan. 22

Adanya beberapa faktor penghambat peran Uni Eropa dalam merespon

masalah human trafficking yang terjadi di rentan tahun 2002 hingga 2010, Uni Eropa

merespon dengan merevisi dan mengeluarkan berkas strategis baru atau Directive Uni

20Europol. 2012. Trafficking in Human Being in the EU, Situation Report. Hal 33
21Eurostat. 2015. Report on Trafficking in Human Being. Hal 15
22EU-Logos. 2016. Human trafficking: a new European impetus to the fight against it.

Diakses melalui https://eulogos.blogactiv.eu/2016/05/24/human-trafficking-a-new-european-impetus-
to-the-fight-against-it/
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Eropa tahun 2011, yang merencanai dalam langkah-langkah memerangi perdagangan

manusia dengan dua target utama yakni mengawasi para pelaku kejahatan yang

terlibat serta melindungi para korban.23

1.2 Rumusan Masalah

Human trafficking di Eropa khususnya di negara-negara anggota Uni Eropa

termasuk meningkat pada tahun 2008 hingga 2012 dengan tujuan untuk berbagai

eksploitasi paksa hingga memakan korban yang kebanyakan adalah perempuan dan

bahkan anak-anak perempuan. Masalah ini tentu saja merugikan banyak pihak

termasuk negara; sehingga, dibutuhkan respon dari negara, NGO (Non Governmental

Organisation), organisasi regional maupun internasional. Sebagai organisasi

internasional regional, penting bagi Uni Eropa untuk merespon permasalahan ini

karena tingginya angka korban human trafficking untuk berbagai tujuan di negara-

negara anggota Uni Eropa termasuk Bulgaria, Belanda, dan Rumania yang menjadi

top 5 countries dalam jumlah korban teridentifikasi di tahun 2008 hingga 2012. Atas

permasalahan tersebut, di dalam skripsi ini peneliti hendak menjawab satu pertanyaan

mendasar, yaitu: “Bagaimana peran Uni Eropa dalam merespon Human

Trafficking di Negara-negara anggota Uni Eropa, 2008-2012?”24

23 Ibid.
24Alasan pemilihan interval 2008-2012 ini adalah agar skripsi ini mampu menjelaskan

permasalahan human trafficking di Negara-negara anggota Uni Eropa, khususnya di Bulgaria, Belanda,
dan Rumania yang memiliki persentase jumlah korban tertinggi di Eropa. Selain itu, penulis memilih
interval tahun 2008-2012 dengan alasan karena angka jumlah korban tertinggi terdapat pada tahun
tersebut. Sedangkan, pada  tahun 2011 dan 2012, Uni Eropa mengeluarkan respon berupa berkas
strategis atau directive terkait penyelesaian dan pencegahan permasalahan human trafficking.
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1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, peneliti menetapkan tujuan dari

penelitian ini ialah untuk:

1. Mendeskripsikan human trafficking di Negara-negara anggota Uni Eropa

mencakup perkembangan sejarah, bentuk, arus perdaganan, dan siapa saja

yang terlibat dalam periode 2008-2012; dan

2. Menganalisis peran Uni Eropa dalam merespon human trafficking di

Negara-negara anggota Uni Eropa dari tahun 2008 hingga 2012.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan kesimpulan ilmiah dari isu

yang diangkat. Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Manfaat Akademis:

Dalam bidang akademis penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan,

bahan pembelajaran serta media informasi mengenai Uni Eropa dan juga

perannya dalam menanggulangi masalah human trafficking khususnya di

Neegara-negara anggota pada tahun 2008 hingga 2012.

2. Manfaat Praktis:

Untuk bidang praktis penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan

pertimbangan maupun rekomendasi bagi negara ataupun organisasi-organisasi

regional maupun internasional di dunia dalam menyusun strategi guna

menyelesaikan masalah human trafficking.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian mengenai kejahatan transnasional seperti human

trafficking telah banyak dilakukan. Pembahasan penelitian terkait yakni seperti

menghentikan segala tindak kejahatan yang diakibatkan dari adanya human

trafficking melewati lembaga penyelidikan, ataupun organisasi-organisasi

internasional yang terlibat langsung dalam membantu proses menuntaskan kejahatan

tersebut. Peneliti telah memilih lima penelitian terdahulu yang relevan dan dapat

mendukung peneliti dalam menyusun penelitian ini.

Penelitian ini menganalisis peran Uni Eropa sebagai organisasi

internasional dalam merespon masalah human trafficking di Negara-negara anggota

Uni Eropa. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian

terdahulu sebagai bahan bacaan, sumber informasi, dan acuan dalam melakukan

penelitian yang serupa. Berdasarkan hasil dari penelitian sebelumnya, peneliti

mengadopsi teori maupun konsep peran organisasi internasional, namun tidak semua

elemen atau variabel dikaji sama dengan penelitian sebelumnya.
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Pertama, penelitian yang ditulis oleh Luise Köppen yang berjudul “The

European Union Approaching Trafficking in Human Beings” tesis yang diterbitkan

oleh Faculty of Management and Governance University of Twente pada tahun

2013.25 Dalam tesis ini memiliki fokus terhadap analisis pendekatan security identity,

dan human rights untuk melihat peran Uni Eropa sebagai organisasi internasional

dalam penerapan kebijakan anti-trafficking in persons. Analisis dalam tesis ini

menggunakan konsep organisasi internasional, security indentity, human rights dan

transnasional organized crime.

Diungkapkan dalam jurnal tersebut bahwa untuk memerangi perdagangan

manusia telah menjadi topik yang sudah berlangsung lama dalam agenda politikUni

Eropa. Uni Eropa sebagai organisasi internasional di kawasan Eropa ini secara terus-

menerus menegaskan dedikasi dan kewajibannya untuk mengatasi fenomena human

trafficking tersebut bersama dengan negara-negara anggota. Uni Eropa telah

mencapai kesepakatan dengan mengadopsi kebijakan anti-perdagangan manusia yang

dimulai dan diterima secara internasional pada tahun 2000, yang kemudian

diasumsikan dapat membantu mengatasi masalah perdagangan manusia. Namun,

masih terdapat hambatan terkait langkah-langkah anti-perdagnagn manusia, termasuk

definisi dan belum maksimalnya penerapan hukum yang dilakukan oleh negara-

negara anggota.26

25Luise Köppen. 2013. The European Union approaching Trafficking in Human Beings.
Netherlands: Faculty of Management and Governance University of Twente. Hal 1-3

26Ibid, Hal 4-8
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Persamaan atas penelitian ini terletak pada metode yang digunakan dengan

pendekatan analitis melalui data sekunder berupa buku, jurnal, internet dan melihat

peranan Uni Eropa sebagai organisasi internasional untuk melawan human

trafficking. Hal yang membedakan dari penelitian tersebut dengan peneliti lakukan

yakni dalam menjelaskan peranan Uni Eropa peneliti menggunakan EU Foreign

Policy instrument to fight TOC yakni berupa aid, agreement and cooperation, serta

dialogue, sedangkan penelitian ini menggunakan security identity dan human rights.

Kedua, Penelitian yang ditulis oleh Heli Askola berjudul “Violence against

Women, Trafficking, and Migration in The European Union role’s” diterbitkan pada

tahun 2007. Jurnal ini mengkaji peran Uni Eropa sebagai  organisasi internasional

yang paling berpengaruh di Eropa yang memiliki perhatian terhadap perdagangan

manusia sebagai salah satu kejahatan transnasional yang berbahaya, khususnya

perdagangan yang menargetkan perempuan migrant untuk dieksploitasi seksual.27

Jurnal ini menggunakan analisis metode kualitatif yang didasarkan pada berbagai

edisi dari laporan maupun jurnal tentang Trafficking in Persons in EU.

Dijelaskan dalam jurnal ini bahwa tindakan yang dilakukan Uni Eropa

dalam melakukan pencegahan perdagangan manusia dihadapkan pada permasalahan

yakni Uni Eropa kurang mengedepankan penyebab terjadinya trafficking, resiko yang

dihadapi oleh para migran termasuk wanita yang menjadi korban, dan

27Heli Askola. 2007. Violence against Women, Trafficking, and Migration in the European
Union. European Law Journal, Vol.13, No. 2. Blackwell Publishing, Ltd. Hal 1-2
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terjadinyaeksploitasi seksual. Hal ini didasarkan pada tubuh Uni Eropa masih terdapat

kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin.28

Persamaan dalam memandang human trafficking sebagai salah satu

kejahatan transnasional, kemudian persamaan teori dan konsep dalam menganalisis

peran Uni Eropa dalam pembuatan kebijakan . Namun terdapat perbedaan, yakni

dalam penelitian Heli Askola, fokus terletak pada mengkaji pera Uni Eropa sebagai

organisasi internasional yang berkembang terhadap perdagangan manusia, khususnya

yang menargetkan perempuan migrant untuk dieksploitasi seksual di kawasan Eropa

maupun luar Eropa. Sedangkan dalam penelitian yang peneliti lakukan adalah dengan

menggunakan teori peran dan transnational organized crime untuk menganalisis

peranan Uni Eropa dalam menanggulangi human trafficking di Eropa khususnya di

Negara-negara anggota Uni Eropa.

Ketiga, Penelitian yang berjudul “The EU and The Fight against Human

Trafficking: Comprehensive or Contradicting?” ditulis oleh Meng-Hsuan Chou

diterbitkan pada tahun 2008. Menggunakan metode kualitatif, jurnal ini membahas

politik perdagangan manusia dari perspektif migrasi Uni Eropa. Hal ini ditunjukan

atas upaya baru oleh pemerintah Eropa untuk menggunakan EU2 yakni merupakan

platform baik itu multilateral maupun supranasional yang digunakan untuk

memerangi perdagangan manusia dan masih belum menghasilkan penerapan

pendekatan yang komprehensif dalam praktiknya.

28Ibid, Hal 4
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Pendekatan komprehensif mengusulkan untuk memegang kepentingan

migran, negara pengirim dan penerima atas dasar kesetaraan. Sebaliknya, peran Uni

Eropa saat ini dapat dikategorikan sebagai sekuriter yang bertujuan untuk memelihara

keamanan di dalam Uni dengan mengorbankan negara pengirim dan transit, dan

bahkan mereka yang telah diperdagangkan ke Uni Eropa. Akibatnya, kerja sama

migrasi Uni Eropa saat ini tidak dapat sepenuhnya mengatasi faktor-faktor mendasar

di balik fenomena perdagangan manusia.29

Dikeluarkannya instrument kebijakan migrasi Uni Eropa untuk memerangi

perdagangan manusia yakni Coucil Directive untuk izin tinggal jangka pendek untuk

para korban, tindakan untuk memfasilitasi imigrasi illegal atau perdagangan manusia

yang bekerja sama dengan pihak berwenang yang kompeten. Dalam jurnal ini,

analisis singkat menunjukkan bahwa korban tidak mungkin mencapai tujuannya jika

ini diterapkan, karena dalam merumuskan directive ini negara-negara angora tidak

diwajibkan untuk mempermudah ketentuan sehingga prefensi nasional masih dapat

dilaksanakan yang kemudian strategi Uni Eropa ini menjadi tidak berarti. Negara-

negara anggota juga dapat memperketat ketentuan ini sehingga para migran illegal ini

tidak mungkin memanfaatkan perlindungan mereka.30

Perbedaan atas penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti

adalah pada fokus penelitian, dimana dalam penelitian ini fokus terletak pada

menganalisis peran Uni Eropa dengan mendefinisikan UU anti-trafficking pada

29Meng-Hsuan Chou. 2008. The EU and The Fight Against Human Trafficking:
Comprehensive or Contradicting?.European journal, Stair 4. Hal 76-77

30Ibid, Hal 78
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pendekatan migrasi sedangkan fokus penelitian yang peneliti lakukan pada peran Uni

Eropa sebagai organisasi internasional dalam menanggulangi human trafficking.

Keempat, Penelitian yang berjudul “Human Trafficking as an result of

global imbalances: the role of the European Union” ditulis oleh Anna Jonsson

Cornel pada tahun 2015 pada chapter 6 dalam buku The EU’s Role in Fighting

Global Imbalances. Peran Uni Eropa dalam memerangi ketidakseimbangan global

dihadapkan pada tantangan terbesar di zaman ini seperti kemiskinan, proteksionisme,

perubahan iklim, dan perdagangan manusia. Penelitian ini menganalisis pada peran

Uni Eropa dalam memerangi perdagangan manusia sebagai suatu ketidakseimbangan

global. Uni Eropa telah menempatkan keseriusannya perang melawan perdagangan

manusia sebagai prioritas utama. Namun dengan adanya langkah pencegahan,

penegakan, dan penuntutan bersama dengan perlindungan tidak menjadikan

perdagangan manusia berkurang. Permintaan terus saja naik, tetapi pelaku terpidana

sangat rendah. Hal yang sama juga berlaku pada jumlah korban yang teridentifikasi.31

Salah satu pertanyaan utama yang dibahas dalam penelitian ini adalah

bagaimana dapat dijelaskan bahwa perdagangan manusia tidak berkurang, terlepas

dari semua perhatian politik, uapaya, tindakan yang telah diambil Uni Eropa.

Disimpulkan bahwa Uni Eropa kesulitan menerapkan kebijakannya melawan

perdagangan manusia. Secara khusus, itu belum mampu bertindak dengan cara yang

kuat dan bersatu di ranah internasional. Adanya perbedaan pandangan tentang

31Anna Jonsson Cornell. 2015. “Human Trafficking as an result of global imbalances: the
role of the European Union”in: The EU’s Role in Fighting Global Imbalances, chapter 6. Edward
Elgar Publishing. Hal, 109-137
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pelacuran, migrasi dan hukum perburuhan adalah penyebab utama masalah

koordinasi di Uni Eropa. Semua masalah ini, terkait dengan pertanyaan tentang

permintaan terus menerus yang memastikan bahwa perdagangan tidak berkurang,

melainkan meningkat. Serikat pekerja dan negara-negara anggotanya harus menjadi

jauh lebih efektif dalam tindakan mereka untuk menangkal permintaan. Mereka juga

harus mengintensifkan upaya mereka untuk mengimplementasikan kewajiban negara

di bawah hukum internasional terhadap mereka yang telah menjadi korban

perdagangan manusia. Serikat pekerja harus memenuhi tantangan internal, atau tidak

akan dapat bertindak keras terhadap perdagangan manusia di tingkat global.32

Penelitian tersebut memiliki fokus pada mengkaji fenomena perdagangan

manusia sebagai ekspresi ketidakseimbangan global dengan banyaknya permintaan,

dan menganalisis peran Uni Eropa untuk menanggulangi permasalahan tersebut.

Tidak jauh berbeda dengan penelitian tersebut yang mengkaji peranan suatu

organisasi dalam menangani masalah human trafficking, penelitian ini hanya berfokus

pada peran Uni Eropa sebagai organisasi internasional dalam menangani masalah

human trafficking yang terjadi di Negara-negara anggota Uni Eropa.

Kelima, Penelitian yang ditulis oleh Donna M. Hughes berjudul

“Trafficking in Human Beings in the European Union: Gender, Sexual Exploitation,

and Digital Communication Technologies” diterbitkan pada tahun 2014. Penelitian

ini berfokus pada mendeskripsikan peran yang dilakukan Uni Eropa dalam

antisispatif perdagangan manusia di Uni Eropa yang menjaring perempuan untuk

32Ibid.
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dieksploitasi seksual melalui jejaring digital. Uni Eropa mengakui keseriusan

perdagangan manusia, dengan mengeluarkan directive dan rekomendasi untuk

memerangi perdagangan manusia. Laporan oleh komite Uni Eropa, organisasi

kepolisian, dan pelapor menyerukan agar memerangi perdagangan manusia menjadi

prioritas utama, dan hampir semuanya menekankan pentingnya memahami dan

memerangi penggunaan teknologi baru, khususnya Internet. 33

Dalam artikel ini analisis statistik pertama perdagangan manusia (2008-

2010) yang dilakukan oleh Komisi Eropa menemukan 23.632 korban perdagangan

manusia di negara-negara anggota yang melapor. Delapan puluh persen korban

adalah perempuan dan anak perempuan; 20% adalah laki-laki dan laki-laki. Mayoritas

korban (62%) diperdagangkan untuk eksploitasi seksual. Teknologi komunikasi

digital banyak digunakan untuk perdagangan untuk eksploitasi seksual, dan lebih

jarang untuk perdagangan untuk kerja paksa. Artikel ini menyimpulkan bahwa

kombinasi gender, perdagangan untuk eksploitasi seksual, dan penggunaan teknologi

komunikasi digital telah menciptakan hubungan viktimisasi untuk perempuan dan

anak perempuan. Berdasarkan analisis ini dan sumber informasi lainnya, kawasan

Eropa adalah kawasan terkemuka dunia untuk perdagangan manusia untuk eksploitasi

seksual.34

Persamaan antara penelitian ini dengan peneliti lakukan ada pada metode

penelitian kualitatif deskriptif yang digunakan sebagai teknik penelitian, penulis

33Donna M. Hughes. 2014. Trafficking in Human Beings in the European Union: Gender,
Sexual Exploitation, and Digital Communication Technologies. SAGE Publisher. Hal1-2

34Ibid, Hal 6-7
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jurnal ini mengumpulkan data berdasarkan buku, jurnal terdahulu, media masa dan

internet untuk menganalisis peran Uni Eropa dalam perkembangan human trafficking

yang menggunakan teknologi komunikasi digital. Namun perbedaan terletak pada

fokus utama penelitian, dimana penelitian yang peneliti tekankan berada pada peran

Uni Eropa sebagai organisasi internasional dalam merespon human trafficking yang

terjadi di Negara-negara anggota Uni Eropa.

Berdasarkan lima penelitian terdahulu penulis akan merangkum dalam

tabel sebagai berikut:
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu35

35Dikompilasi dari, Luise Köppen, Op. Cit.; Heli Askola, Op. Cit.; Meng-Hsuan Chou,
Op. Cit.; Anna Josson Cornell, Op.Cit.; Donna M.Hughes, Op. Cit.;

Penelitian 1 Penelitian 2 Penelitian 3 Penelitian 4 Penelitian 5

Judul

The European Union
Approaching
Trafficking in Human
Beings.

Violence against
Women, Trafficking
and migration in
The EU’s Role

The EU and The
fights against
human trafficking:
Comprehensive or
Contradicting?

The EU’s Role in
Fighting Global
Imbalance:Human
rafficking as an
expression for global
imbalance

Trafficking in
Human Beings in
the European
Union: Gender,
Sexual Exploitation,
and Digital
Communication
Technologies

Penulis Luise Köppen (2013) Heli Askola (2007)
Meng-Hsuan Chou
(2008)

Anna Josson Cornell
(2015)

Donna M.Hughes
(2014)

Teori/
Konsep

Konsep Organisasi
Internasional,
Security Indentity,
Human Rights, TOC

Konsep Organisasi
Internasional, TOC

Konsep Organisasi
Internasional, TOC

Konsep Organisasi
Internasional, TOC

Konsep Organisasi
Internasional, TOC

Argumen
Utama

Masih terdapat
perdebatan untuk
menganalisis tentang
adopsi kebijakan anti-
perdagangan manusia
Uni Eropa yang
diterima secara
internasional pada
tahun 2000

Peran Uni Eropa
terhadap fokus
penegakan hukum
dan control migrasi
tidak begitu
memberikan
dampak positif pada
pencegahan
perdagangan
manusia.

Terdapat perbedaan
antara teori dan
praktik yang
digunakan Uni
Eropa dalam
pencegahan
permasalahan
perdagangan
manusia .

Langkah pencegahan,
penegakan, dan
penuntutan bersama
dengan perlindungan
tidak menjadikan
perdagangan manusia
berkurang.
Permintaan terus saja
naik, tetapi pelaku
terpidana sangat
rendah.

Eropa adalah
kawasan terkemuka
dunia untuk
perdagangan
manusia untuk
eksploitasi seksual
bagi perempuan
dengan
pengrekrutan
melalui teknogi
digital.

Fokus
Penelitian

Kebijakan anti-
perdagangan manusia
Uni Eropa
dikarakteristikan
melalui security
identity dan human
rights untuk
mencegah timbulnya
korban akibat TOC
yakni human
trafficking

Mengkaji peran Uni
Eropa sebagai
organisasi
internasional yang
berkembang
terhadap
perdagangan
manusia khususnya
perempuan dan
migrant untuk
dieksploitasi
seksual

Mengkaji upaya dan
peran yang
dilakukan Uni
Eropa untuk
mengatasi kerangka
kebijakan migrasi
maupun anti-
trafficking in
persons Uni Eropa

Mengkaji fenomena
perdagangan manusia
sebagai ekspresi
ketidakseimbangan
global dengan
banyaknya
permintaan, dan
menganalisis peran
Uni Eropa untuk
menanggulangi
permasalahan tersebut

Peran Uni Eropa
terhadap
perdagangan
manusia khususnya
perempuan yang
rentan terhadap
eksploitasi seksual
dengan
menggunakan
teknologi digital.

Penelitian
Penulis di
dalam
skripsi ini

Melihat permasalahan
human trafficking
sebagai kejahatan
yang sangat serius

Pertumbuhan
human trafficking
di negara-negar
anggota Uni Eropa
termasuk meningkat
hingga memakan
korban, dibutuhkan
peranan Uni Eropa
untuk merespon
permasalahan
tersebut

Menggunakan teori
peran dan konsep
organisasi regional
dalam menganalisis
peranan Uni Eropa
dalam merespon
human trafficking di
Negara-negara
anggota Uni Eropa.

Menggunakan konsep
transnasional
organized crime dan
human trafficking
dalam
mendeskripsikan
human trafficking
yang terjadi di
kawasan Uni Eropa.

Berfokus pada
peranan Uni Eropa
sebagai organisasi
internasional dalam
menanggulangi
masalah human
trafficking di
Negara-negara
anggota Uni Eropa.
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2.2 Landasan Teori

2.2.1 Role Theory in International Relations

Teori peranan dalam Hubungan Internasional pertama kali muncul dalam

foreign policy analysis (FPA) pada tahun 1970 untuk memastikan pola perilaku

negara-negara dalam struktur Perang Dingin. Sejak saat itu semakin banyak schoolars

yang berpendapat bahwa terdapat perluasan peran sosial seperti pemimpin, mediator,

insisiator dan kontra peran seperti pengikut, aggressor dan lain-lain sebagai struktur

sosial Hubungan Internasional yang berkembang.36

Sedangkan, teori peran dalam buku Harnisch dijelaskan bahwa, peran

adalah posisi sosial atau aktor yang diakui oleh sosial yang dibentuk oleh harapan

sendiri yakni ego, dan harapan orang lain.37 Dalam teori ini terdapat role expectation

yang digunakan untuk aktor terorganisir seperti negara atau organisasi internasional

dapat bervariasi dan role expectation setiap orang berbeda tergantung pada ruang

lingkupnya sehingga kewajibannya menjadi berbeda. Kemudian, menurut sebagian

peneliti peran dan identitas yakni saling berkaitan. Role identity adalah bahwa

lembaga atau kelompok mendefinisikan dirinya melalui mata orang lain atau persepsi

orang lain. Ketika seorang aktor bertindak dalam memilih perilaku sesuai dengan

batas perannya, perilaku ini dipengaruhi oleh identitas mereka dan juga memberikan

feedback kepada aktor yang berperan tersebut.38

36Sebastian Harnisch, Cornelia Frank, and Hanns W. Maull. 2011. Role Theory in
International Relations Approaches and analyses. Routledge. Hal 7

37Ibid, Sebastian Harnisch, et al Hal 8
38Ibid, Sebastian Harnisch, et al Hal 10-13
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Faktor peranan juga menjadi suatu aspek yang sangat penting dalam

menentukan dan melihat tingkah laku internasional (international behaviour) dari

aktor internasional, baik itu negara bangsa, non-governmental organization,

multinational cooperation, international organization, dan sebagainya, yang dilihat

dari posisi dan fungsinya di dalam suatu sistem internasional yang ada.39

Lisa Martin dan Beth Simmons memamparkan terdapat empat peranan

yang dilakukan oleh International Organizations, antara lain:40

1. Mojenegakkan norma, nilai, danhasil yang disukai kepada para

anggotanya;

2. Menentukan standard kesesuaian, penyebaran norma-norma

internasional, memobalisasi berbagai mekanisme sosialisasi kelompok

untuk membentuk perilaku anggota;

3. Meningkatkan kerja sama dengan menciptakan titik fokus untuk

membantu dalam mengkoordinasikan perilaku anggota;

4. Memengaruhi lingkungan informasi dengan menyebarkan informasi

yang kredibel dan tidak memihak.

Berdasarkan pengertian menurut para ahli yang telah di jabarkan di atas,

maka teori digunakan untuk menganalisis bagaimana peran dari suatu organisasi

internasional, khususnya Uni Eropa. Uni Eropa bercita-cita untuk memainkan peran

39Joseph Frankel. 1987. International Relation in Changing World. Oxford University
Press. Hal 34

40Walter Carlesnaes, et.al. 2013. “Handbook of International Relations”. London: SAGE
Publications. Hal 336-339
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utama dalam politik global. Organisasi ini terlibat dalam negosiasi, skema kerjasama,

dan proses penyelesaian konflik dengan banyak aktor lain, dengan menggunakan

seperangkat kekuatannya. Melalui teori ini, dapat diketahui apakah identitas Uni

Eropa sebagai organisasi regional sesuai dengan peran yang dilakukan oleh Uni

Eropa untuk merespon permasalahan human trafficking yang terjadi di Negara-negara

anggota.

2.2.2 Organisasi Internasional

Organisasi internasional merupakan salah satu kajian utama dalam

hubungan internasional dan merupakan salah satu aktor dalam hubungan

internasional. Pada awalnya organisasi internasional didirikan dengan tujuan untuk

mempertahankan peraturan-peraturan agar dapat berjalan tertib dalam rangka

mencapai tujuan bersama dan sebagai suatu wadah hubungan antar bangsa dan negara

agar kepentingan masing-masing negara dapat terjamin dalam konteks hubungan

internasional. Sehingga organisasi internasional dapat diartikan sebagai suatu struktur

formal dan berkelanjutan yang dibentuk atas suatu struktur formal dan berkelanjutan

yang dibentuk atas suatu kesepakatan antara anggota-anggota (pemerintah dan non-

pemerintah) dari dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan untuk mengejar

kepentingan bersama para anggotanya.41

41Clibe Archer. 1983. International Organization, London: University of Aberdeen.
Hal,55
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Menurut Leroy Bennet dalam bukunya International Organizations:

Principles and Issues terdapat dua kategori utama organisasi internasional42, yaitu:

1. Organisasi antarpemerintah (intergovernmental organizations),

anggotanya terdiri dari delegasi resmi pemerintah negara-negara.

2. Organisasi antar non pemerintah (non governmental oraganizations),

terdiri dari kelompok-kelompok swasta di bidang keilmuan,

keagamaan, kebudayaan, bantuan teknik, atau ekonomi, dan

sebagainya.

Organisasi Regional dalam arti tertentu merupakan orgasasi internasional

yang berlandaskan pada kawasan. Konsep ini dipahami sebagai segmen dunia yang

diikat secara bersama oleh seperangkat tujuan umum berdasarkan ikatan geografis,

sosial, budaya, ekonomi atau politik dan memiliki struktur formal yang disediakan

dalam perjanjian antar pemerintah yang formal.43

Organisasi regional menurut Joseph Nye yakni sebagai “a limited number

of states linked together by a geographic relationship and by a degree of mutual

interdependence.44 Menurut Nye, organisasi regional dapat terbentuk dari hubungan

sejumlah negara yang terbatas dengan kedekatan geografis serta saling

ketergantungan. Nye juga berpendapat bahwa peran yang dimainkan oleh organisasi-

organisasi regional sangat berbeda bergantung pada karakteristik organisasi tersebut.

42Leroy Bennet. 1995. International Organization, Principle and Issue. Eaglewood, New
Jersey: Prentice Hall Inc. Hal, 10

43Afroz Alam. 2010. Importance And The Role Of Regional Organization: The European
Union And Asean. Politics National Law University, ORISSA. Hal 2-3

44Joseph S. Nye. 1962. International Regionalism. Little Brown, Boston. Hal 72
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Karakteristik ini dipengaruhi antara lain oleh faktor geografis, ketersediaan sumber-

sumber dan struktur organisasi. Perbedaan faktor-faktor karakteristik ini akan

mempengaruhi bentuk dari organisasi itu sendiri serta akan berpengaruh pada

mekanisme dan prosedur penyelesaian konflik yang ditempuh untuk menyelesaikan

sengketa antara anggota dalam suatu organisasi regional.

Berdasarkan definisi yang telah dipaparkan diatas maka Uni Eropa

merupakan sebuah organisasi internasional regional yang terdiri dari 28 negara

anggota yang anggotanya merupakan negara-negara yang terletak di benua Eropa

meskipun tidak seluruh negara di benua Eropa terdaftar menjadi anggotanya. Uni

Eropa bersifat unik karena para negara anggota tetap menjadi negara-negara berdaulat

yang independen, akan tetapi mereka menggabungkan kedaulatan mereka dan dengan

demikian memperoleh kekuatan serta pengaruh kolektif yang lebih besar. Uni Eropa

adalah organisasi internasional regional yang memiliki maksud dan tujuan umum

serta bergerak dalam bidang yang luas.

Organisasi regional dapat dilihat dari karakteristik organisasi tersebut yang

dipengaruhi oleh faktor geografis, ketersediaan sumber-sumber dan struktur

organisasi. Dalam penelitian ini konsep organisasi regional dapat dijadikan suatu

acuan untuk memandang Uni Eropa sebagai salah satu organisasi internasional

regional terbesar yang sangat penting saat ini. Hal ini tercermin dari tiga pilar

kerjasama Uni Eropa, yaitu Komunitas Eropa (European Community) yang

berhubungan dengan permasalahan ekonomi, sosial, dan lingkungan, kemudian pilar

keamanan dan hubungan luar negeri yang diatur dalam Common Foreign and
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Security Policy (CFSP), dan pilar sosial-hukum yang dikenal dengan Justice and

Home Affairs (JHA) menyangkut permasalahan peradilan dan kerjasama di bidang

hukum. Dalam praktiknya, pengambilan keputusan melewati lembaga-lembaga

bersama sehingga keputusan untuk masalah-masalah tertentu yang melibatkan

kepentingan bersama dapat diambil secara demokratis. Lembaga penting di dalam

Uni Eropa adalah Parlemen Eropa yang anggotanya dipilih langsung oleh warna

negara anggota, Dewan Uni Eropa, Komisi Eropa, Mahkamah Uni Eropa dan Badan

Pemerksa Keuangan Eropa. Sehingga menjadi penting dalam penelitian ini untuk

melihat peran Uni Eropa dalam menanggulangi human trafficking yang terjadi di

Negara-negara anggota .

2.2.3 Transnational Organized Crime

Ancaman keamanan saat ini berkembang sesuai dengan peradaban

manusia. Bagi keamanan global tindak kejahatan lintas batas yang memiliki

kemampuan untuk memasuki suatu negara tanpa batas adalah faktor yang

menyebabkan munculnya kejahatan modern saat ini. Perkembangan teknologi dan

informasi yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat modern. Kejahatan yang

melintasi batas wilayah suatu negara tersebut dikenal dengan kejahatan transnasional,

sedangkan kejahatan transnasional dalam lingkup multilateral disebut Transnational

Organized Crime (TOC). Meskipun tidak pernah menjadi pusat teori dalam

Hubungan Internasional, TOC adalah fenomena internasional yang berdampak pada

keamanan internasional, politik dunia, perdagangan internasional dan bahkan hak

asasi manusia. Namun, tidak dapat diragukan lagi bahwa TOC telah menempati
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bagian terpenting dalam Hubungan Internasional  dan harus dijelaskan dan dipahami

baik secara teoritis maupun secara empiris.45

Konsep ini diperkenalkan pertama kali secara internasional pada era tahun

1990-an dalam United Nations Convention Against Transnational Organized Crime

(Parlemo Convention) yang merupakan Konvensi yang mengatur mengenai

penetapan standar terhadap hukum nasional masing-masing negara pesertanya,

penekanan pada perbedaan-perbedaan sistem hukum negara peserta mengenai

pemberantasan TOC. Konvensi ini dan Protokol-protokolnya, dihasilkan dalam

Millennium General Assembly di Parlemo, Italia yang mengikut-sertakan lebih dari

120 negara anggota PBB.46

Protokol-protokol yang terdapat dalam Konvensi ini, yakni:47

1. “Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons,

Especially Women and Children, supplementing the United Nations

Convention against Transnational Organized Crime”

Berdasarkan protokol ini, negara anggota mendeklarasikan sebuah

tindakan efektif untuk mencegah dan memberantas perdagangan manusia,

terutama pada perempuan dan anak-anak dan diperlukan pendekatan

internasional yang komprehensif di negara-negara asal, transit dan tujuan

yang mencangkup langkah-langkah untuk menghukum para pelaku dan

45Yuliya Zabyelina. 2011. Transnational Organized Crime  in International Relations.
Routlegde. Hal 12

46 UNODC,2004. United Nations Convention Against Transnational Organized Crime
And The Protocols Thereto. Hal 1-2

47 Ibid, Hal 41- 71
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untuk melindungi para korban dari perdagangan termasuk dengan

melindungi hak asasi manusia yang diakui secara internasional.

2. “Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air,

supplementing the United Nations Convention against Transnational

Organized Crime”

Dalam protokol ini, negara anggota mendeklarasikan suatu tindakan

efektif untuk mencegah dan memerangi penyelundupan migran melalui

darat, laut dan udara serta memerlukan pendekatan internasional yang

komprehensif, termasuk kerjasama, pertukaran informasi dan tindakan

yang lainnya di tingkat nasional, regional dan internasional.

3. “Protocol against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in

Firearms, Their parts and Components and Ammunition, supplementing

the United Nations Convention against Transnational Organized Crime”

Adanya kesadaran akan kebutuhan mendesak untuk mencegah,

memberantas pembuatan dan perdagangan senjata api illegal, dan

sebagainya, karena efek berbahaya dari kegiatan tersebut terhadap

keamanan masing-masing negara bagian, kawasan dan dunia secara

keseluruhan. Sehingga negara mengambil semua langkah yang tepat untuk

tujuan ini, termasuk kerja sama internasional dan tindakan lain di tingkat

regional dan global.
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Dalam Pasal 3 Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in

Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations

Convention against Transnational Organized Crime dijelaskan bahwa definisi dari48:

a. human trafficking yakni berarti perekrutan, pengiriman, pemindahan,

penampungan atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau menggunakan

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

kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau

menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar mendapatkan persetujuan

dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi

yang dimaksud paling tidak merupakan eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau

bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan

atau praktik-praktik serupa dengan perbudakan, penghambaan atau pengambilan

organ tubuh;

b. Persetujuan korban perdagangan orang untuk eksploitasi yang

dimaksud diatur dalam sub-ayat (a). Pasal ini akan menjadi tidak relevan jika salah

satu cara yang di atur dalam ayat (a) telah digunakan;

c. Perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyimpanan atau

penerimaan seorang anak untuk tujuan eksploitasi akan dianggap “perdagangan

orang” bahkan jika ini tidak melibatkan cara apa pun yang diatur dalam sub-ayat (a)

pasal ini;

d. Anak” berarti setiap orang yang berusia di bawah delapan belas tahun.

48Article 3, paragraph A of the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in
Persons. UNODC,2004. United Nations Convention Against Transnational Organized Crime And The
Protocols Thereto. Hal 42-43
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2.2.3.1 Konsep Human Trafficking

Pada konteks kejahatan transnasional, human trafficking merupakan salah

satu bentuk kejahatan transnasional yang terorganisir, dapat menimbulkan kejahatan

lainnya. Perjalanan sejarah menunjukkan bahwa human trafficking telah dimulai

sejak zaman kerajaan dan kolonialisme yang dikenal dengan perbudakan. Hal itu

menjadi suatu yang wajar dari adanya sebuah penjajahan dan kekuasaan atas

pemimpin yang membutuhkan manusia sebagai kepentingan negaranya.

Human Rights Protocol Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Pasal 3,

menyebut perdagangan manusia termasuk setiap aksi perekrutan, pengangkutan,

pemindahan, penerimaan, penjualan atau pembelian manusia melalui paksaan,

penipuan, pembohongan atau taktik dengan tujuan menempatkan korban dalam

kondisi kerja paksa, praktek yang menyerupai perbudakan atau penghambaan.

Kondisi kejahatan terjadi ketika tenaga kerja (korban) diperoleh dengan cara paksaan

fisik atau non-fisik, pemerasan, pembohongan, penipuan, ancaman atau penggunaan

kekerasan fisik dan tekanan psikologis.49

49 Article 3,Op.Cit.
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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.

Penelitian kualitatif menurut Kirk dan Miller, merupakan metode yang biasa di

gunakan dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada

pengamatan terhadap manusia atau kelompok manusia dan pembahasan penelitian

berhubungan dengan orang–orang tersebut.50 Tujuan penggunaan tipe penelitian

kualitatif adalah untuk memperkaya analisis deskripsi atas kehidupan sehari-hari

ataupun fokus pengamatan.

Alasan digunakannya penelitian ini adalah untuk menjelaskan alasan

terjadinya perubahan pada fenomena yang sedang terjadi. Hal ini dilakukan dengan

menggunakan konsep atau teori dibagian akhir setelah analisis data dengan harapan

muncul telaah yang lebih komprehensif.51 Dalam pemilihan metode kualitatif

deskriptif dianggap sebagai hal yang dianggap tepat karena dapat mendeskripsikan

hal yang berlaku saat ini dan didalamnya terdapat upaya untuk mendeskripsikan,

menganalisis, dan menjelaskan kondisi yang terjadi saat ini.

50Kirk, J. & Miller, M.L. 1986. Reliability and Validity in Qualitative Research. Beverly
Hills: Sage Publications, Inc. Hal 8-9

51Paul S. Gray, John B.Williamson, David A.Karp, dan John R. Dalphin. 2007. The
Research Imagination: An Introduction to Qualitative and Quantitative Methods. Cambridge
University Press: New York. Hal 43
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Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti melakukan pemahaman terhadap

masalah human trafficking yang ada di Eropa terkhusus Uni Eropa dan bagaimana

peran dari Uni Eropa sebagai organisasi internasional dalam merespon masalah

human trafficking di Negara-negara anggota Uni Eropa. Peneliti memaparkan data-

data dan menjelaskan bagaimana kejahatan human trafficking di Eropa untuk

mengungkapkan sebuah fakta.

3.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada peranan Uni Eropa sebagai organisasi

internasional dalam merespon permasalahan human trafficking yang terjadi di

Negara-negara anggota Uni Eropa dan mendeskripsikan human trafficking yang

terjadi di Negara-negara anggota Uni Eropa pada tahun 2008-2012 mencakup

a. Perkembangan sejarah dari abad 19 hingga abad ke-20;

b. Bentuk human trafficking seperti eksploitasi kerja paksa, eksploitasi

seksual, dll;

c. Arus perdagangan seperti pola perdagangan dari negara pengirim ke

negara penerima; dan

d. Siapa saja yang terlibat dalam permasalahan human trafficking.

Uni Eropa dalam perannya merespon human trafficking yakni dengan

dikeluarkannya serangkaian instrumen hukum, strategi, kampanye, serta program-

program bantuan terhadap korban teridentifikasi. Hal ini dilakukan oleh Uni Eropa

sebagai organisasi internasional bersama negara-negara anggota sesuai dengan

Tujuan Uni Eropa dalam membangun suatu wilayah dengan kebebasan, keamanan,

dan keadilan.
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3.3 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Adapun data sekunder yang

diperoleh berbentuk tertulis yang didapatkan dari berbagai sumber, seperti jurnal,

buku, laporan, berita dan sumber data lainnya. Data yang didapatkan merupakan data

dari tahun 2008 hingga 2012 mengenai data langkah Uni Eropa dalam menanggulangi

human trafficking dan persentase human trafficking yakni jumlah eksploitasi,

persentase jumlah korban. Adapun sumber data utama di dalam penelitian ini ialah

berasal dari the United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC) terkait

Trafficking in Person, European Commision Together Against Trafficking in Human

Being, Kemudian, Eurostat report on trafficking in human being dan International

Organization for Migration.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Peneliti mengumpulkan data berdasarkan pada telaah pustaka yang

didasarkan pada pemahaman atas latar belakang teori yang digunakan pada penelitian

sebelumnya.52 Pengumpulan data yang di pakai peneliti yakni berdasarkan studi

pustaka atau teknik pengumpulan data yang mencari informasi terkait penelitian

berdasarkan buku, jurnal, laporan, artikel dan surat kabar, serta studi dokumentasi

atau teknik pengumpulan data yang berdasarkan dokumen-dokumen resmi, sehingga

data yang di hasilkan menjadi data-data yang kredibel dan dapat

dipertanggungjawabkan. Terkait dengan peran Uni Eropa dalam merespon

52 Sarah J. Tracy. 2013. Qualitative Research Methods: Collecting Evidence, Crafting
Analysis, Communicating Impact. United Kingdom: Blackwell Publishing. Hal 246
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permasalahan human trafficking di Negara-negara anggota. Adapun tempat yang

peneliti gunakan sebagai tempat untuk mencari data-data tersebut yaitu peneliti

mendatangi Perpustakaan Pusat Universitas Lampung, Ruang Baca Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, juga mencari Artikel dan Jurnal Ilmiah.

Peneliti juga memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini melalui

berbagai situs di internet, seperti:

1. Situs resmi Uni Eropa https://europa.eu/european-union/index_en
2. Situs resmi Komisi Eropa https://ec.europa.eu/anti-trafficking/node/4598_en
3. Situs resmi lembaga statistic Eropa EUROPOL https://www.europol.europa.eu/
4. Situs resmi United Nation Office on Drugs and Crime https://www.unodc.org/

3.5 Level dan Unit Analisis Penelitian

Sasaran analisis dalam suatu penelitian merupakan level atau tingkatan

analisis. Dalam proses memilih tingkat analisis, penelitian hendaknya menetapkan

unit analisis dan unit eksplanasi. Unit analisis yakni, perilaku yang hendak

dideskripsikan, dijelaskan, dan diramalkan. Sedangkan dalam unit eksplanasi yakni,

memiliki dampak terhadap unit analisa yang hendak diamati.53

Tabel 3.1 Level dan Unit Analisis Penelitian

Level/tingkat analisis: Regional Institution (Uni Eropa)

Unit Analisis Unit Eksplanasi

Peran Uni Eropa dalam merespon human

trafficking di Negara-Negara Anggota, 2008-

2012

Human trafficking di Negara-negara Anggota,

2008-2012

53 Mochtar Mas’oed. 1990. Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi.
Jakarta: LP3ES. Hal 40
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3.6 Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, peneliti merujuk pada teknik analisis data yang

dirumuskan oleh Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman.54 Analisis data

kualitatif terdiri dari tiga langkah, yaitu:

1. Reduksi Data: merupakan suatu proses pemilihan, penyederhanaan dan

pengabstrakan informasi data yang hadir melalui data aktual. Peneliti

mengumpulkan data secara langsung selama berjalannya proses penelitian.

Realisasi data dalam penelitian ini akan secara langsung diperoleh dari informasi-

informasi data yang dikeluarkan oleh Uni Eropa, UNODC, dan laporan-laporan

yang berasal dari akademisi yang berkaitan dengan respon atas permasalahan

human trafficking.

2. Penyajian Data: merupakan gabungan informasi yang disusun untuk menarik

sebuah kesimpulan dalam penyajian data. Dalam penelitian ini, akan dilakukan

pengelompokkan data Uni Eropa dalam merespon permasalahan human

trafficking. Sehingga, dapat dilakukannya analisis untuk menjawab bagaimana

peran Uni Eropa dalam merespon permasalahan human trafficking di negara-

negara anggota.

3. Verifikasi data: merupakan proses penarikan kesimpulan dalam penelitian ini,

sebagai suatu kegiatan akhir pengumpulan data kualitatif. Penelitian ini akan

menyajikan hasil akhir penelitian dalam kondisi valid dan terpercaya mengenai

jawaban atas pertanyaan penelitian.

54Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Bandung:
Alfabeta.  Hal 246
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Berikut ini merupakan kegiatan analisis yang peneliti lakukan dalam

menganalisis penelitian ini:

Tabel 3.2 Kegiatan Analisis

No
Kegiatan analisis Hasil kegiatan

1.

Perolehan data

Peneliti memperoleh data utama data dari tahun

2008-2012, tentang Uni Eropa dalam merespon

human trafficking melalui situs resmi Komsi

Uni Eropa tentang trafficking in human being

(https://ec.europa.eu/anti-trafficking/).

Data yang didapatkan berupa informasi,

dokumen, dan laporan tahunan yang dilakukan

oleh Uni Eropa dalam merespon permasalahan

human trafficking yang terjadi di negara-negara

anggota.

2.
Penguraian data

Setelah peneliti memperoleh data dari tahun

2008 hingga 2012, peneliti melakukan tracking

data per tahun aktivitas yang dilakukan Uni

Eropa dalam merespon human trafficking.

3.
Pengelompokkan data

Setelah melakukan uraian data aktivitas per

tahun Uni Eropa dalam merespon permasalahan

human trafficking, peneliti melihat keumuman

dari alur respon Uni Eropa.

4.
Penghubungan data

Peneliti menghubungkan data yang telah

dikelompokkan dengan teori yang digunakan

untuk menjawab pertanyaan penelitian dan

menarik kesimpulan atas penelitian.
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BAB IV

GAMBARAN UMUM

Uni Eropa merupakan sebuah organisasi internasional yang berevolusi dari

perjanjian ekonomi regional di antara enam negara tetangga pada tahun 1951 hingga

menjadi organisasi antarpemerintah yang bersifat supranasional. Terdiri dari 28

negara di seluruh benua Eropa, merupakan suatu fenomena yang sebelumnya belum

pernah terjadi sepanjang sejarah. Berikut ini merupakan Bendera Organisasi

Internasional Uni Eropa:

Gambar 5.2: Bendera Uni Eropa

Uni Eropa bukan sekedar federasi dalam arti yang ketat, namun jauh lebih

dari sekedar asosiasi perdagangan bebas seperti ASEAN, NAFTA, atau Mercosur,

dan Uni Eropa memiliki atribut tertentu yang melambangkan organisasi tersebut

seperti bendera, mata uang, kemampuan membuat hukum, serta perwakilan
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diplomatik dan kebijakan luar negeri dan keamanan bersama dalam berurusan dengan

mitra eksternal.55

1. Sejarah dan Dasar Pendirian Uni Eropa

Gagasan untuk menyatukan negara-negara Eropa telah dimulai sejak akhir

abad ke-18, ketika Napoleon berupaya menyatukan Eropa di bawah Kekaisaran

Perancis. Sejarah berulang kembali ketika Adolf Hitler mencoba menundukkan Eropa

di bawah The Third Reich. Usaha menyatukan Eropa secara damai dimulai pada

tahun 1923 oleh pemimpin Pan-European Movement dari Austria melalui gagasan

United States of Europe. Pada tahun 1929, Menteri Luar Negeri Perancis, Aristide

Briad mengusulkan dibentuknya European Union dalam kerangka Liga Bangsa-

Bangsa (League of Nations). Usaha-usaha tersebut gagal terutama disebabkan oleh

kuatnnya rasa nasionalitas dan kekuatan imperialism waktu itu. Pemikiran untuk

membentuk Eropa bersatu diperkenalkan kembali oleh Perdana Menteri Inggris.

Winston Churchill, dalam pidatonya di Bassel, Swiss, tahun 1946. Churchill

mengharapkan bahwa masyarakat Eropa dapat hidup secara damai dalam rasa aman

dan kebebasan melalui suatu Eropa Serikat.56

Rencana rekonstruksi negara-negara di kawasan Eropa barat pasca Perang

Dunia II mendapat dukungan dari Amerika Serikat. Pada tahun 1949, Amerika

Serikat dan beberapa negara Eropa Barat membentuk aliansi keamanan North

Atlantic Treaty Organization (NATO). Sejak saat itu amerika serikat memberikan

bantuan ekonomi, Marshall Plan, ke kawasan Eropa barat. Negara-negara penerima

55European Union. The World Factbook CIA. Diakses melalui
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ee.html

56Edison Muclis. 1997. Integrasi Menuju Uni Eropa, Jakarta: CSIS. hal, 551
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Marshall Plan tergabung dalam Organization for European Economic Development

(OEED).57

Selanjutnya perkembangan integrasi Eropa memulai pembentukan institusi

internsional dapat dilihat dalam beberapa tahapan, dengan tujuan agar negara yang

ingin bergabung dengan keanggotaan Uni Eropa mematuhi segala isi dari perjanjian,

karena setiap periodenya berbeda mengenai persyaratan keanggotaan Uni Eropa.

Berikut ini adalah tahapan dari perjanjian tersebut:

a. Perjanjian Paris (ECSC) 1952

Proses integrasi Eropa bermula dari dibentuknya Komunitas Batu Bara dan

Baja Eropa (European Coal and Steel Community/ECSC)58, yang traktatnya

ditandatangani tanggal 18 April 1951 di Paris dan berlaku sejak 25 Juli 1952. Traktat

ini ditandatangani oleh Belanda, Belgia, Italia, Jerman, Luksemburg dan Perancis.

Tujuan utama Perjanjian ECSC adalah penghapusan berbagai hambatan perdagangan

dan menciptakan pasar bersama di mana produk, pekerja dan modal dari sektor batu

bara dan baja dari negara-negara anggotanya dapat bergerak dengan bebas. Hasil dari

The Treaty of Paris adalah pembentukan European Coal and Steel Community

(ECSQ); penghapusan rivalitas lama antara Jerman serta Perancis, dan member dasar

bagi pembentukan federasi Eropa.

57Rihard Mansbach. 1997. Global Puzell: Issues and Actor in World Politic, Second
Edition, New York. Hal, 469

58Cikal bakal pembentukan Uni Eropa diawali oleh usulan Jean Monnet, seorang
negosiator Perancis, kepada Menteri Luar Negeri Perancis Robert Schuman dan Kanselir Jerman
Konrad Alexander. Monnet mengusulkan bahwa suatu masyarakat yang beekepentingan bersama dapat
dibentuk untuk mengatur pasar batu bara dan besi baja dibawah badan pengawas yang independen.
Pada tanggal 18 April 1951 melalui The Treaty of Paris, the Schuman Plan, diterima oleh Perancis,
Jerman, Italia, Belanda, Belgia dan Luksemburg. Masyarakat Besi dan Baja Eropa (European Coal
and Steel Community/ECSC) yang resmi berdiri pada tanggal 10 Agustus 1952. Diakses melalui
http://europea.eu.int/
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b. Perjanjian Roma (Euratom dan EEC) 1957

Pada tanggal 1-2 Juni 1955, para menteri luar negeri keenam negara

penandatangan ECSC Treaty bersidang di Messina, Italia, dan memutuskan untuk

memperluas integrasi Eropa ke semua bidang ekonomi.59 Pada tanggal 25 Maret 1957

di Roma ditandatangani European Energy Community (EAEC), namun lebih dikenal

dengan European Economic Community (EEC). Kedua traktat tersebut mulai berlaku

sejak tanggal 1 Januari 1958.

c. Perjanjian Brussel 1965

Pada tanggal 8 April 1965, European Coal and Steel Community (ECSC),

European Economic Community (EEC) dan European Atomic Energy Community

(Euroatom) digabung menjadi Masyarakat Eropa/ME (European Community/EC),

berdasarkan Perjanjian Brussel. Tiga pilar kerjasama Uni Eropa yakni Pasar Tunggal

Eropa, Kebijakan Luar Negeri, dan Hasil Utama dari Perjanjian Brussel ini adalah60:

1. Sejak tanggal 1 Juli 1965, ketiga komunitas tersebut digabung menjadi

Masyarakat Eropa (ME) serta dibentuk satu dewan dan satu komisi untuk

memudahkan manajemen kebijakan bersama yang semakin luas;

2. Pembentukan dewan menteri Uni Eropa, menggantikan special council of

ministers di ketiga communities, dan melembagakan rotating council

presidency untuk masa jabatan selama 6 bulan;

59European Unity, Garmish Partenkirchen Conference report. 1955. Bilderberg Group.
Hal, 3

60A peaceful Europe – the beginnings of cooperation. Diakses melalui
https://europa.eu/european-union/about-eu/history/1945-1959_en
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3. Membentuk Badan Audit Masyarakat Eropa, menggantikan Badan-badan

Audit ESC, Euroatom dan EEC.

d. Perjanjian Schengen 1985

Pada tanggal 14 Juni 1985, Belanda, Belgia, Jerman, Luksemburg dan

Perancis menandatangani Perjanjian Schengen. Dalam Perjanjian Schengen ini,

negara-negara anggota tersebut sepakat untuk secara bertahap menjamin pergerakan

bebas manusia, baik warga mereka maupun warga negara lain. Perjanjian ini

kemudian diperluas dengan memasukkan Italia (1990), Portugal dan Spanyol (1991),

Yunani (1992), Austria (1995), Denmark, Finlandia, Norwegia dan Swedia (1996).61

e. Single Act Brussels 1987

Berdasarkan white paper yang disusun oleh komisi Eropa di bawah

kepemimpinan Jacques Delors pada tahun 1984, masyarakat Eropa mencanangkan

pembentukan sebuah Pasar Tunggal Eropa. Single European Act yang ditandatangani

pada bulan Februari 1986, dan mulai berlaku mulai tanggal 1 Juli 1987.62 Tujuan

utama Single Act adalah pencapaian pasar internal yang ditargetkan untuk dicapai

sebelum 31 Desember 1992. Hasil utama Single Act adalah63:

61Schengen Agreement: A Short History. Diakses melalui
https://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/LLN-2016-0013

62Single European Act. DIakses melalui http://www.europarl.europa.eu/about-
parliament/en/in-the-past/the-parliament-and-the-treaties/single-european-act

63Ibid.
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1. Melembagakan pertemuan regular antara kepala negara dan/atau

pemerintahan negara anggota masyarakat Eropa, minimal setahun dua kali,

dengan dihadiri oleh Presiden Komisi Eropa;

2. Kerjasama politik Eropa secara resmi diterima sebagai forum koordinasi

dan konsultasi antar pemerintah;

3. Seluruh persetujuan asosiasi dan kerjasama serta perluasan masyarakat

Eropa harus mendapat persetujuan Parlemen Eropa.

f. Perjanjian Maastricht, Treaty on European Union 1992

Treaty on European Union (TEU) ditandatangani di Maastricht pada

tanggal 7 Februari 1992 dan mulai berlaku tanggal 1 November 1993, mengubah

Masyarakat Eropa menjadi Uni Eropa. Hasil utama dari Treaty on European Union

adalah64:

1. Keamanan bersama, serta kerjasama di bidang peradilan dan masalah

dalam negeri;

2. Memberi wewenang yang lebih besar kepada Parlemen Eropa untuk ikut

memutuskan ketentuan hukum Uni Eropa melalui mekanisme co-decision

procedure, di mana Parlemen dan Dewan Uni Eropa bersama-sama

memutuskan suatu produk hukum.

3. Memperpanjang masa jabatan komisioner menjadi 5 tahun (sebelumnya 2

tahun) dan pengangkatannya harus mendapat persetujuan parlemen;

64Treaties and Law. European Union. Diakses melalui https://europa.eu/european-
union/about-eu/decision-making/treaties_en
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4. Memperkenalkan prinsip subsidiarity, yaitu wewenang institusi Uni Eropa

agar hanya menangani masalah-masalah yang memang lebih tepat dibahas

di tingkat Uni Eropa.

g. Perjanjian Lisbon 2007

Treaty of Lisbon merupakan perjanjian yang disetujui oleh kepala Negara

dan pemerintahan di Eropa di ibukota Portugal pada 18-19 Oktober 2007, di mana

perjanjian ini merupakan amandemen terhadap Treaty of Maastricht yang menjadi

Treaty of European Union (TEU) dan Treaty of Rome menjadi Treaty on the

Funtioning of the European Union (TFEU). Treaty of Lisbon menghasilkan beberapa

pasal antara lain:65 The Union becomes a legal entity; the three pillars are merged

together; a new rule of double majority is introduced; affirmation of the codecision

rule between the European Parlianment and the Council of Ministers as the ordinary

legislative procedure; a stable presidency of the European Council (for a duration of

2 and a half years), renewable once; creation of one position: “High Representative

of the Union for Foreign Affairs and Security Policy”; right of citizens’ initiative;

enhancement of democratic participation, etc.

65Robert Schuman. 2009. The Lisbon Treaty: 10 easy-to-read fact sheets. Hal, 3. Diakses
melalui www.robert-schuman.eu/en/dossiers-pedagogiques/traite-lisbonne/10fiches.pdf
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2. Tujuan dan Values Uni Eropa66

Tujuan:

1. Menjaga perdamaian, nilai-nilai, dan kesejahteraan warganya;

2. Membangun suatu wilayah kebebasan, keamanan dan keadilan tanpa

batas internal;

3. Pembangunan berkelanjutan berdasarkan pertumbuhan ekonomi yang

seimbang dan stabilitas harga, ekonomi pasar yang kompetitif dengan

lapangan kerja penuh, social progress, dan environmental protection;

4. Memerangi pengucilan dan diskriminasi sosial;

5. Mempromosikan kemajuan ilmiah dan teknologi;

6. Meningkatkan kohesi ekonomi, sosial dan territorial serta solidaritas di

antara negara-negara Uni Eropa;

7. Menghormati keanekaragaman budaya dan bahasa;

8. Membangun serikat ekonomi dan moneter yang mata uangnya adalah

euro

Tujuan Uni Eropa ini sesuai dengan peran organisasi internasional yang

dikemukakan oleh Lisa Martin dan Beth Simmons pada poin 1, 2, 3 dan 467, bahwa

suatu organsisasi internasional berperan untuk mengeggakkan norma, menentukan

standard kesesuaian, meningkatkan kerja sama, dan memengaruhi lingkungan

informasi dengan menyebarkan informasi yang tidak memihak.

66The EU in brief “Goals and Values of the EU”. Diakses melalui
https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief_en

67Lihat Kembali. 2.2.1 Role Theory in International Relations, Peranan International
Organization poin 1,2,3,4, Hal 22
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Nilai-nilai:

Sesuai dengan perannya sebagai organisasi internasional poin 1 yang

bertugas untuk menegakkan norma, nilai dan hasil yang disukai kepada para

anggotanya68, tentu Uni Eropa harus memiliki nilai-nilai yang mendasari organisasi

ini. Nilai-nilai Uni Eropa adalah umum bagi negara-negara Uni Eropa yang hadir

dalam masyarakat di mana toleransi, keadilan, solidaritas, dan non-diskriminasi

berlaku. Nilai-nilai ini merupakan bagian integral dari cara hidup di wilayah Uni

Eropa. Nilai-nilai tersebut meliputi,

1. Hak-hak dasar manusia, yakni manusia harus dilindungi dan dihormati.

Martabat manusia tidak bisa diganggu gugat.

2. Kebebasan, yakni hak untuk memberikan warga negara kebebasan

bergerak dan tinggal di dalam Serikat, kebebasan individu terhadap

kehidupan pribadi, kebebasan berpikir, beragama, berkumpul,

berekspresi, informasi, dan dilindungi sesuai dengan Piagam Uni

Eropa.

3. Demokrasi, yakni berarti seluruh warga negara Eropa berhak

menikmati hak politiknya dengan berdiri sebagai kandidat maupun

memberikan suara dalam pemilihan Parlemen Eropa. Kemudian warga

negara Uni Eropa berhak untuk berdiri sebagai kandidat dan memilih di

negara tempat tinggal atau asal negara mereka.

68Lihat Kembali. 2.2.1 Role Theory in International Relations, Peranan International
Organization poin 1, Hal 22
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4. Kesetaraan, yakni adalah tentang hak yang sama bagi seluruh warga

negara di hadapan hukum baik wanita maupun pria untuk mendukung

semua kebijakan Uni Eropa sebagai dasar bagi integrasi Eropa.

5. Aturan hukum, yakni Uni Eropa didasarkan pada aturan hukum. Bahwa

semua yang dilakukan Uni Eropa didasarkan pada perjanjian yang

disetujui secara demokratis oleh negara-negara Uni Eropa.

6. Hak Asasi Manusia, bagi warga negara Uni Eropa Hak asasi manusia

dilindungi oleh Piagam Hak Fundamental Uni Eropa. Ini mencakup hak

untuk bebas dari diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ras atau asal

etnis, agama atau kepercayaan, cacat, usia atau orientasi seksual, hak

untuk melindungi data pribadi, dan atau hak untuk mendapatkan akses

ke keadilan.

3. Lembaga Uni Eropa

Uni Eropa memiliki tiga lembaga utama, yaitu:

1. Parlemen Eropa

Parlemen Eropa dipilih setiap lima tahun oleh warga Eropa untuk mewakili

kepentingan mereka. Parlemen Eropa saat ini terdiri dari 751 anggota yang berasal

dari ke-28 negara anggota Uni Eropa. Para anggota Parlemen Eropa tidak duduk

dalam blok nasional, akan tetapi dalam kelompok politik Eropa. Semua aliran

mengenai integrasi Eropa terwakili dalam Parlemen Eropa, mulai dari pro-federalis

sampai ke anti-Uni Eropa. Kantor administrasi Parlemen Eropa (Sekretariat Umum)

berada di Luksemburg. Pertemuan seluruh Parlemen Eropa, yang disebut sebagai
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“sidang pleno‟, berlangsung di Strasbourg (Perancis) dan terkadang di Brussel,

Belgia. Rapat-rapat komite juga berlangsung di Brussel.69

Pekerjaan utama Parlemen Eropa adalah untuk menyetujui perundang-

undangan Eropa. Parlemen Eropa berbagi tanggung jawab ini dengan Dewan Uni

Eropa, sedangkan rancangan undang-undang diajukan oleh Komisi Eropa. Parlemen

Eropa dan Dewan Uni Eropa juga berbagi tanggung jawab dalam memberikan

persetujuan atas anggaran tahunan Uni Eropa (sebesar € 145,321 milyar untuk tahun

2015). Parlemen Eropa memiliki kuasa untuk membubarkan Komisi Eropa. Parlemen

Eropa juga mengangkat Ombudsman Eropa, yang menyelidiki keluhan warga negara

mengenai keburukan administrasi lembaga-lembaga Uni Eropa.70

2. Dewan Uni Eropa

Dewan Uni Eropa terdiri dari para menteri dari pemerintahan nasional

semua negara anggota Uni Eropa. Rapat-rapat dihadiri oleh para menteri yang

bertanggung jawab atas hal-hal yang akan dibahas. Ada 10 konfigurasi Dewan Uni

Eropa, yang mana mencakup seluruh kebijakan Uni Eropa. Umumnya keputusan

diambil berdasarkan prosedur qualified majority. Untuk hal-hal tertentu, prosedur

lain berlaku, misalnya unanimous vote (semua suara setuju) diberlakukan untuk

bidang perpajakan.71

69About European Parliament. Diakses melalui https://europa.eu/european-union/about-
eu/institutions-bodies/european-parliament_en

70Ibid.
71About Council. Diakses melalui http://european-council.europa.eu/



50

Dewan Uni Eropa berfungsi dengan bantuan Komite Perwakilan Permanen

(Coreper) dan lebih dari 150 badan kerja dan komite khusus (dikenal sebagai badan-

badan persiapan Dewan). Dewan Uni Eropa (Council of the European Union) tidak

sama dengan Dewan Eropa (European Council) yaitu lembaga Uni Eropa lain yang

terdiri dari pimpinan Uni Eropa yang mengadakan pertemuan sekitar empat kali

setahun. Dewan Uni Eropa tidak sama pula dengan Majelis Eropa (Council of

Europe) yaitu suatu lembaga lain yang tidak merupakan bagian dari Uni Eropa.

Kantor pusatnya terletak di Brussel, namun pada bulan April, Juni dan Oktober,

pertemuan berlangsung di Luksemburg. Dewan Uni Eropa berbagi tanggung jawab

dengan Parlemen Eropa dalam menyetujui undang-undang dan mengambil keputusan

mengenai berbagai kebijakan. Dewan Uni Eropa juga memegang tanggung jawab

utama untuk apa yang dilakukan Uni Eropa dalam urusan luar negeri dan kebijakan

keamanan bersama, berdasarkan panduan strategis yang telah ditentukan oleh Dewan

Eropa.72

3. Komisi Eropa

Komisi Eropa – badan eksekutif Uni Eropa – mewakili dan menegakkan

kepentingan Eropa secara keseluruhan. Komisi Eropa bersifat independen dari

pemerintah pemerintah nasional. Kolese Komisioner, yang ditunjuk setiap lima tahun,

saat ini terdiri dari 28 orang – satu dari masing-masing negara anggota Uni Eropa.

Presiden Komisi Eropa dinominasi oleh Dewan Eropa. Ke-27 Komisioner Eropa

lainnya dicalonkan pula oleh pemerintah nasional mereka masing-masing setelah

berkonsultasi dengan Presiden-terpilih Komisi Eropa. Semua Komisioner, termasuk

72Ibid.
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Presiden, diangkat setelah mendapat persetujuan Parlemen Eropa. Setiap Komisioner

diberi tanggung jawab atas bidang-bidang kebijakan Uni Eropa tertentu. Pelaksanaan

harian Komisi Eropa dijalankan oleh sekitar 33.000 pegawai negeri, yang sebagian

besar bekerja di Brussel.73

Komisi Eropa berkedudukan di Brussel, akan tetapi juga memiliki kantor-

kantor di Luksemburg, serta perwakilan di semua negara anggota Uni Eropa. Komisi

Eropa membuat rancangan undang-undang Eropa baru, yang disampaikannya kepada

Parlemen Eropa dan Dewan Uni Eropa. Komisi Eropa mengelola pelaksanaan harian

kebijakan Uni Eropa dan pembelanjaan dana Uni Eropa. Komisi Eropa juga

mengawasi agar semua pihak menaati traktat dan undang-undang Eropa. Komisi

Eropa dapat menindak para pelanggar peraturan, serta menuntutnya ke Mahkamah

Uni Eropa apabila perlu.74

Kemudian, Dewan Eropa yang merupakan otoritas politik tertinggi dari

Uni Eropa dan terdiri dari Kepala Negara atau Kepala Pemerintah ke-28 Negara

Anggota Uni Eropa, Presiden Dewan Eropa dan Presiden Komisi Eropa. Perwakilan

Tinggi Uni Eropa urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan turut berpartisipasi

dalam diskusi-diskusi Dewan Eropa. Dewan Eropa menetapkan arah dan prioritas Uni

Eropa secara umum. Pertemuan berlangsung dua kali setiap enam bulan. Dengan

Berlakunya Treaty of Lisbon pada tanggal 1 Desember 2009, Dewan Eropa resmi

menjadi suatu lembaga.

73About The European Commisions. Diakses melalui
https://ec.europa.eu/commission/index_en

74 Ibid.
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“Segitiga kelembagaan” inilah yang menghasilkan kebijakan dan undang-

undang yang berlaku di seluruh Uni Eropa. Lalu, terdapat dua lembaga lain yang

memiliki peran penting yakni: Badan Pemeriksa Keuangan Eropa, yang mengatur

mengawasi penggunaan anggaran Uni Eropa; dan Mahkamah Uni Eropa, yang

membantu memastikan bahwa Negara-negara Anggota mematuhi Undang-undang

Uni Eropa yang telah mereka sepakati. Selain itu Uni Eropa juga memiliki sejumlah

lembaga dan badan antar-lembaga yang melaksanakan peran-peran khusus.

4. Keanggotaan Uni Eropa

Pasal 18 Single European Act menyatakan bahwa Negara Eropa manapun

yang demokratis, yang ingin dan bersedia bekerja sama dalam proses unifikasi Eropa

dapat mengajukan permohonan untuk menjadi anggota. Sedangkan Pasal 237

Perjanjian Roma menyebutkan “Any european Country may apply to become a

member of the Community”. Keanggotaan Uni Eropa terbuka bagi setiap negara

Eropa yang ingin menjadi anggota dengan dua persyaratan. Pertama, negara yang

bersangkutan harus berada di benua Eropa. Kedua, Negara tersebut menerapkan

prinsip-prinsip demokrasi, penegakan hukum, penghormatan hak asasi manusia dan

menjalankan semua peraturan perundang-undangan Uni Eropa (acquis

communautaires).75

Penerimaan anggota baru Uni Eropa telah diatur dalam Pasal 49 Treaty of

European Union, bahwa Dewan Uni Eropa harus bulat setuju untuk membuka

negosiasi, setelah berkonsultasi dengan Komisi Eropa dan menerima persetujuan

75Enlargement of the European Union. The European Parliament. 1998. Diakses melalui
http://www.europarl.europa.eu/enlargement/briefings/23a2_en.htm
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resmi dari Parlemen. Kondisi penerimaan, periode transisi, dan penyesuaian terhadap

semua traktat yang mendasari pembentukan Uni Eropa harus menjadi subjek

perjanjian antara negara pemohon dengan negara anggota.76

Negara pemohon dan Uni Eropa menandatangani The European Agreement

yang menjadi dasar hukum bagi kerja sama antara kedua belah pihak untuk

meningkatkan perdagangan bebas antara negara pemohon dengan Uni Eropa,

berdasarkan hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Perjanjian tersebut

meliputi hubungan perdangan bebas, dialog politik dalam bidang hukum; kebebasan

dalam pergerakan modal, barang serta individu; dan bidang-bidang lainnya seperti

industri, lingkungan hidup, transportasi serta bea cukai.77

Pada tahun 2015, negara anggota Uni Eropa berjumlah 28 negara. Namun

pada tahun 2016, Inggris menyatakan keluar dari Uni Eropa. Seperti yang dilansir

dari Time, terdapat tiga alasan utama mengapa warga Inggris menginginkan cerai dari

organisasi tersebut.78 Pertama, mereka yang menginginkan Brexit (Britain Exit)

terjadi, bahwa jangkauan kekuasaan Uni Eropa begitu besar hingga berdampak pada

kedaulatan Inggris. Kedua, kelompok pro-Brexit merasa terganggu dengan aturan

yang ditetapkan di Brussels, markas Uni Eropa, dimana mereka meyakini hal itu

mencegah bisnis beroperasi secara efisien. Isu migrant adalah alasan ketiga sekaligus

utama yang memicu perdebatan Brexit memanas. Ketiga, sebagaimana diketahui

bahwa salah satu prinsip kunci dari Uni Eropa adalah pergerakan bebas setiap

76Ibid.
77Ibid.
78About the UK leaving the EU. Diakses melalui https://www.bbc.com/news/uk-politics-

32810887
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warganya. Ini berarti warga Inggris dapat bekerja dan hidup di negara mana saja yang

tergabung dalam Uni Eropa, begitu juga sebaliknya.

Uni Eropa memiliki tiga pilar kerjasama, yakni European Community yang

berhubungan dengan permasalahan ekonomi, sosial dan lingkungan, lalu pilar

keamanan dan hubungan luar negeri yang diatur dalam Common Foreign and

Security Policy, serta pilar sosial-hukum yang dikenal dengan Justice and Home

Affairs yang menyangkut permasalahan peradilan dan kerjasama di bidang hukum.

Dalam pembuatan dan pengambilan keputusan sesuai dengan perannya melewati

lembaga-lembaga khusus seperti Dewan Eropa, Parlemen Eropa, Dewan Uni Eropa,

dan Komisi Eropa yang akan menghasilkan kebijakan atau keputusan demi

kepentingan bersama yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan negara-

negara anggotanya.

Hal ini telah membuktikan bahwa Uni Eropa sebagai organisasi

internasional telah mampu dalam mengupayakan kekuatan sesuai dengan teori

peranan organsisasi internasional Lisa Martin dan Beth Simons79, di dalam sejarah

dan pendirian Uni Eropa, Tujuan, dan Kelembagaan Uni Eropa dalam menangani

permasalahan melalui lembaga-lembaga pembuat kebijakan Uni Eropa mengeluarkan

beberapa aturan untuk perlindungan dan bahkan pencegahan korban-korban yang

ditimbulkan akibat permasalahan ini. Bab selanjutnya akan menjelaskan secara

terperinci apa saja yang telah dilakukan oleh Uni Eropa.

79Lihat Kembali. 2.2.1 Role Theory in International Relations, Peranan International
Organization poin 1,2,3,4, Hal 22
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BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dari berbagai dokumen beserta sejumlah data

mengenai human trafficking di Negara-negara anggota Uni Eropa terkhusus Bulgaria,

Belanda, dan Rumania yang menjadi negara dengan persentase jumlah korban

terbanyak dalam periode 2008 hingga 2012, serta peran Uni Eropa sebagai organisasi

internasional berbasis regional terbesar saat ini, dapat dikatakan bahwa Uni Eropa

telah menjalankan perannya sebagaimana tujuannya sebagai organisasi internasional.

Bahwa di Uni Eropa, human trafficking merupakan masalah yang menjadi

permasalahan utama dan menjadi prioritas di lembaga penegak hukum. Human

trafficking bagi Uni Eropa adalah kejahatan serius dan menyalahgunakan hak-hak

dasar dan martabat manusia dan sudah mencakup dalam ancaman keamanan

transnational organized crime. Melibatkan eksploitasi orang-orang dari segala gender

dan usia yang rentan diperdagangkan sebagai komoditas hanya untuk tujuan

memperoleh keuntungan ekonomi semata.

Negara-negara anggota Uni Eropa masih dikategorikan negara-negara

dengan negara asal, transit bahkan tujuan dari human trafficking walaupun

sebenarnya sebagian negara-negara ini telah menetapkan standar minimum undang-

undang perlindungan korban perdagangan manusia dan berada di Tier 2 hingga 1,
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tetapi negara-negara anggota Uni Eropa masih dalam bahaya human trafficking. Uni

Eropa memang memiliki wewenang dalam menetapkan pendekatan keseluruhan

untuk merespon human trafficking namun perlu diakui bahwa tanggung jawab utama

terletak pada Negara-negara Anggota dan Uni Eropa cukup menyediakan kerangka

kerja untuk melengkapi upaya Uni Eropa dan membantu negara anggota untuk

menerapkan Directive 2011/36 /EU.

Uni Eropa telah memenuhi seluruh variabel peran organisasi internasional

yang dikemukakan oleh Lisa Martin dan Beth Simmons. Organisasi internasional

berlandaskan kawasan ini menegakkan nilai dan norma kepada seluruh negara

anggotanya khususnya mengenai pemberantasan kejahatan transnasional termasuk

human trafficking dalam pemberian bantuan yang tertuang dalam Directive tentang

perdagangan manusia yang dikeluarkan pada tahun 2011 dan mengeluarkan program

pendanaan EU Funding Programmes yang sah untuk membantu para korban. Uni

Eropa juga menerapkan standar kesesuaian kepada setiap negara anggotanya agar

dapat mencapai keadilan, keamanan, dan kemakmuran.

Dalam merespon masalah human trafficking, Uni Eropa telah memenuhi

peran organisasi internasional dalam menentukan standar kesesuaian penyebaran

norma-norma internasional dan meningkatkan kerja sama. Hal ini terlihat bahwa Uni

Eropa melakukan kerja sama baik bilateral maupun multilateral dengan negara

anggota termasuk ketiga negara dengan jumlah korban terindentifikasi tertinggi yakni

Bulgaria, Belanda, dan Rumania, kemudian negara-negara non-Uni Eropa, NGO,

masyarakat sipil, maupun swasta dengan bersama-sama menyetujui segala kebijakan

yang dituang dalam kerangka hukum Uni Eropa serta bekerja sama untuk
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menjalankan Strategy toward the eradiction of trafficking in human beings pada

tahun 2012-2016 yang bertujuan untuk memerangi kejahatan human trafficking.

Hadirnya kampanye yakni EU Anti Trafficking Days dan jaringan untuk

mengumpulkan data korban di seluruh negara Uni Eropa menjadi bukti bahwa Uni

Eropa telah melaksanakan perannya dengan memengaruhi lingkungan informasi

dengan menyebarkan informasi terkait pelaksanaan kampanye maupun laporan

kepada pemangku kepentingan yang terlibat. Sehingga, meskipun kampanye ini

melakukan kegiatannya hanya setahun sekali, hal ini tetap dijadikan bahan acuan dan

rujukan bagi layanan para korban untuk bekerja lebih baik dalam menanggulangi dan

mencegah permasalahan human trafficking ini.

6.2 Saran

Penelitian ini hanya berfokus pada masalah human trafficking yang

menjadi ancaman kejahatan di Eropa khususnya Negara-negara anggota Uni Eropa

pada periode 2008 hingga 2012 serta bagaimana peran Uni Eropa dalam merespon

permasalahan tersebut. Kemudian pada penelitian ini cakupan Uni Eropa hanya pada

pengimplementasian directive di undang-undang nasional negara anggota, tidak pada

apakah langkah-langkah yang dilakukan negara anggota pada pelaksanaan directive.

Oleh karena itu, dibutuhkan penelitian lebih lanjut mengenai masalah human

trafficking dan bagaimana peran Uni Eropa dalam mengetahui apakah peran yang

dilakukan oleh Uni Eropa akan dapat mengurangi jumlah korban perdagangan

manusia yang paling banyak terdeteksi di Bulgaria, Belanda, dan Rumania yang

memiliki angka jumlah human trafficking tertinggi. Penelitian ini juga diharapkan
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dapat menjadi inspirasi untuk peneliti-peneliti lainnya dalam menganalisis peran

organisasi internasional berlandasan kawasan khususnya Uni Eropa dalam menangani

masalah transnational organized crime. Berdasarkan kesimpulan yang telah

dijabarkan, penulis dapat memberikan saran bahwa diperlukan peningkatan kerja

sama yang dijalin oleh setiap negara untuk menangani isu-isu internasional, salah

satunya adalah human trafficking yang dapat membahayakan masyarakat dunia.

Dijalinnya kerja sama dari berbagai aktor, baik negara maupun organisasi

internasional akan mempermudah dalam proses penyelesaian masalah, karena dari

kerja sama yang terjalin akan didapatkan berbagai informasi yang berguna untuk

menyelesaikan masalah.
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