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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Globalisasi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari berkembangnya 

ilmu hubungan internasional di masa kini. Proliferasi dari perkembangan 

globalisasi salah satunya adalah isu migrasi internasional
1
.Berbagai motif Migrasi 

dilakukan oleh seluruh individu di dunia untuk berbagai tujuan hidup. 

Definisi migrasi internasional sendiri menurut Perserikatan Bangsa-

Bangsa (PBB) adalah fenomena global yang telah menjadi bagian dari 

berkembangan masyarakat didunia
2
. International Organization of Migrant (IOM) 

mendefinisikan migrasi Internasional adalah perpindahan penduduk melewati 

batas kedaulatan Negara lain (International Border) tanpa harus melihat apa 

tujuan, dan status dari para pelaku lintas lintas batas tersebut untuk berpindah 

tempat
3
. Sehingga berbagai faktor yang mendukung seseorang melakukan migrasi 

sangatlah banyak, karena pada dasarnya setiap manusia memiliki maksud dan 

tujuan tertentu dalam mencari tempat yang baru untuk melangsungkan 

kehidupannya.  

                                                           
1
Rudy T. May. Hubungan Internasional Kontemporer & Masalah-Masalah Global.Refika 

Aditama,Bandung, 2003. Hal.5 
2
 International Migration melalui website 

http://www.un.org/en/development/desa/population/theme/international-migration/ diakses pada 5 

Mei 2017 
3
 Who is Imigrant? melalui website http://www.iom.int/who-is-a-migrant diakses pada 26 Mei 

2017 

http://www.un.org/en/development/desa/population/theme/international-migration/
http://www.iom.int/who-is-a-migrant
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Kategori perpindahan penduduk (migrasi) sendiri dibedakan menjadi tiga 

(3)
4
, yaitu Migran, pencari suaka (Asylum Seeker), dan pengungsi (Refugees). 

Migran adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lainnya dan 

dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Migran biasanya melakukan perpindahan 

penduduk karena mencari kehidupan yang lebih baik. Refugees (pengungsi) 

adalah orang melarikan diri dari konflik atau penganiayaan yang terjadi di Negara 

tempat asal pengungsi tersebut berada untuk mencari perlindungan, keberadaan 

pengungsi akibat konflik dilindungi oleh International Law 1951 Refugee 

Convention. Asylum Seeker (pencari suaka) adalah pengungsi yang keadaannya 

belum diakui oleh Negara penerima
5
. Orang yang dalam kondisi mencari suaka di 

suatu Negara, harus memperoleh persetujuan untuk permohonan suaka, sehingga 

ini ditetapkan status sebagai pengungsi dan dapat tinggal di Negara penerima.  

Kedatangan para imigran Haiti di wilayah Republik Dominika dimulai 

pada tahun 1916. Demikian adanya, karena pasca Republik Dominika merdeka 

dari Spanyol tahun 1821, dan mendapatkan kembali kemerdekaan pada tahun 

1844 atas aneksasi Haiti
6
. Republik Dominika dahulunya merupakan daerah 

kekuasaan Haiti, sehingga wilayah persebaran penduduk Haiti  tersebut cukup 

meluas
7
. Mayoritas imigran dari Haiti yang masuk ke Republik Dominika sejak 

                                                           
4
 Alan Travis, The Guardian: Migrants, refugees, and asylum seekers,: what’s the difference ?, 

melalui website https://www.theguardian.com/world/2015/aug/28/migrants-refugees-and-asylum-

seekers-whats-the-difference diakses pada 25 Desember 2017 
5
 Habitat for Humanity: Refugees, Asylum seeker & Migrants: A Crucial Differences, melalui 

website https://www.habitatforhumanity.org.uk/blog/2016/09/refugees-asylum-seekers-migrants-

crucial-difference/ diakses pada 25 Desember 2017 
6
 History and Politics, melalui website http://www.dominicanembassy.org.uk/history.html diakses 

pada 19 Juni 2017 
7
 Liz Agase, dkk. Justice Derailed: The Uncertain Fate of Haitian Migrants and Dominicans of 

Haitian Descent in the Dominican Republic. Johns Hopkins School of Advanced International 

Studies. 2015. Hal.6 

https://www.theguardian.com/world/2015/aug/28/migrants-refugees-and-asylum-seekers-whats-the-difference
https://www.theguardian.com/world/2015/aug/28/migrants-refugees-and-asylum-seekers-whats-the-difference
https://www.habitatforhumanity.org.uk/blog/2016/09/refugees-asylum-seekers-migrants-crucial-difference/
https://www.habitatforhumanity.org.uk/blog/2016/09/refugees-asylum-seekers-migrants-crucial-difference/
http://www.dominicanembassy.org.uk/history.html
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1916 mereka rata-rata adalah imigran yang berprofesi sebagai petani kebun dan 

persawahan. 

Perrsebaran penduduk Haiti sebenarnya sudah lama terjadi, karena 

wilayah Rep.Dominika pernah di duduki dan dikuasai oleh Pemerintah Haiti pada 

saat masih di bawah Pemerinatan Kolonial Perancis pada tahun 1801
8
. 

Rep.Domnika yang pada kala itu masih dikolonialisasi Spanyol merasa 

terintimidasi karena kekayaan alam mereka diambil oleh Haiti. Perpindahan 

penduduk tentunya lebih mudah terjadi pada kala itu. Wilayah Rep.Dominika 

berhasil direbut kembali oleh Kolonial Spanyol pada tahun 1822. Selama 22 tahun 

kependudukan pulau Hispaniola menjadi ditangan Haiti, tentu saja lintas batas 

serta perpindahan penduduk Haiti yg wilayahnya kurang subur untuk berpindah 

ke wilayah Rep.Dominika dengan kondisi alam yang masih subur. Merebut 

kepemilikan tanah secara paksa, serta mengikis pengaruh Gereja Katolik Roma di 

Rep.Dominika adalah hal yang dilakukan Pemerintah Hait pada masa okupansi di 

Rep.Dominika. Pasca okupansi Haiti kebencian terhadap Haiti oleh masyarakat 

Rep.Dominika semakin besar, karena menyebabkan menurunkan perekonomian 

masyarakat
9
. 

Faktor ekonomi adalah pendorong utama para imigran Haiti untuk 

meninggalkan tanah kelahirannya menuju wilayah Republik Dominika, selain itu 

posisi Rep.Dominika yang merupakan Negara tetangga dari Haiti, serta kondisi 

perekonomian Rep.Dominika yang lebih baik
10

. Dengan banyaknya jumlah 

Imigran Haiti yang memasuki wilayah Republik Dominika antara tahun 1916 s/d 

                                                           
8
 Blackpast: Haitian Ivasion on Santo Domingo, melalui website https://blackpast.org/gah/haitian-

invasions-and-occupation-santo-domingo-1801-1844 diakses pada 14 Desember 2018  
9
Ibid. 

10
Ibid. Hal. 12 

https://blackpast.org/gah/haitian-invasions-and-occupation-santo-domingo-1801-1844
https://blackpast.org/gah/haitian-invasions-and-occupation-santo-domingo-1801-1844
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1970
11

. Menyebabkan pemerintah Rep.Dominika merasa terancam, akibat serbuan 

imigran Haiti di negaranya yang mempengaruhi faktor ekonomi-sosialmasyarakat 

Rep.Dominika
12

. Dibuktikan dengan banyaknya sektor pekerjaan kasar seperti 

perkebunan yang banyak dikuasai pekerja asal Haiti
13

. Menurut data State Sugar 

Council (CEA) hingga tahun 1980, lebih dari 200.000 migran Haiti telah masuk 

dan tinggal di Rep.Dominika
14

. Sehingga Pemerintah Rep.Dominika berusaha 

untuk membuat minat imigran Haiti masuk ke wilayah Rep.Dominika pun 

dipersulit, dengan  membatasi kebebasan warga Haiti di Rep.Dominika hanya 

sebagai petani kebun gula semata, dan tidak boleh sektor lain. Kemudian kondisi 

tersebut berubah pada tahun 1998, karena adanya kebijakan privatisasi perusahaan 

perkebunan gula, berujung pemberentian para pekerja Haiti pada peraturan Ley 

general de Reforma de la Empresa Pública No. 141-97 Tahun 1997
15

. Karena 

jumlahnya yang besar, sekitar pada akhirnya migran tersebut tak terbendung 

untuk mencari pekerjaan ke kota-kota besar di Rep.Dominika dan bekerja di 

berbagai sektor
16

. Data dari Dominican Sugar Institute (INAZUCAR) sekitar 

40.000 migran Haiti bakal kehilangan pekerjaan
17

. Tentu saja hal tersebut menurut 

                                                           
11

Ibid. 
12

Ibid. Hal. 8 
13

Ibid.  
14

 Dikutip oleh Refworld: World Directory of Minorities and Indigenous Peoples - Dominican 

Republic : Haitians melalui website http://www.refworld.org/docid/49749d2e21.html diakses pada 

15 September 2017 
15

 Data dari (CEA, 2003) ditulis dalam Jurnal Verite: Research on Indicator of Force Labor in the 

Supply Chain of Sugar in the Dominican Republic, melalui website 

http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2782&context=globaldocs; 

diakses pada 15 September 2017. 
16

 William Charpantier, MENAMIRD, hasil wawancara pihak John Hopkins University-SAIS 

International Human Rights Clinic, Santo Domingo, Republik Dominika. 22 Januari 2015. Ditulis 

dalam Jurnal Liz Agase, dkk. Hal. 9 
17

 Verite: Research on Indicator of Force Labor in the Supply Chain of Sugar in the Dominican 

Republic, melalui website 

http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2782&context=globaldocs; 

diakses pada 15 September 2017. 

http://www.refworld.org/docid/49749d2e21.html
http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2782&context=globaldocs
http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2782&context=globaldocs
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Pemerintah Rep.Dominika bakal mengancam kelangsungan penduduk aslinya 

dalam memperoleh pekerjaan, dan kehidupan sosial lainnya
18

. 

Meningkatnya tingkat kejahatan akibat banyaknya migran yang tidak 

memiliki pekerjaan di kota besar seperti Santo Domingo juga menjadi ancaman 

bagi Pemerintah Rep.Dominika
19

. Banyaknya masyarakat sipil yang harus 

bersaing dengan para migran Haiti untuk dapat pekerjaan serta upah yang semakin 

rendah menyebabkan ancaman sosial serius apabila tidak diselesaikan. 

Setelah sekian lama, dalam kondisi ketidakpastian antara upaya 

menyelamatkan hak sipil warga Negara, maupun memberikan keadilan bagi 

imigran Haiti yang mencari penghidupan di Negaranya dan ketidakmampuan 

Rep.Dominika untuk menyelesaikannya secara sendiri. Pemerintah Rep.Dominika 

pada tahun 2010 meratifikasi konstitusi baru yang diapdatasi dari UNHRC 

General Assembly tentang aturan migran yang tentunya membatasi gerak migran 

Haiti di Rep.Dominika
20

. Selain itu Pemerintah Rep. Dominika juga mulai 

merancang sebuah undang-undang yang tujuannya untuk menjaga stabilitas 

keamanan nasional
21

. Hasil konstitusi tersebut membatasi gerak para imigran 

Haiti, entah bagi pendatang baru, maupun penduduk Haiti yang telah terasimilasi 

dengan penduduk lokal Dominika, atau disebut Dominico-Haitians tetap 

mendapatkan permasalahan baru terkait legalitas kependudukan mereka
22

.  

 

                                                           
18

Ibid. 
19

Ibid. 
20

 UNHRC General Assembly Sevent Session Agende items 3 and 9: Report of the Special 

Rapporteur on contemporary forms of racism, racial discrimination, xenophobia and related 

intolerance, Doudou Diène, and the independent expert on minority issues, Gay McDougall: 

Mission to Dominican Republic, UN Doc. A/HRC/7/19/Add.5 and A/HRC/7/23/Add. 3, 18 March 

2008. Ditulis dalam jurnal Dominicans of Haitian Descent and the Compromised Right to 

Nationality. Open Society Foundation. 2010 
21

 Liz Agase, dkk. Op.Cit. Hal. 37 
22

 UNHRC. Op.Cit. 
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Gambar 2. Haitian Net Migration rate data 

 

Sumber: CIA World Factbook
23

 

 

 Tingginya angka Migrasi dari Haiti ke luar Negeri sebelum tahun 2010, 

kemudian tahun 2010 terjadi penurunan karena banyaknya korban jiwa yang 

disebabkan oleh bencana gempa bumi di Haiti. Dilaporkan, sekitar 227.000 orang 

meninggal karena gempa bumi, serta 300.000 orang terluka
24

. Sehingga, pasca 

2010, karena kondisi ekonomi Haiti yang semakin terpuruk, membuat penduduk 

Haiti kembali melalukan Migrasi, salah satunya yang terbesar adalah ke 

Rep.Dominika, dibuktikan dengan naiknya grafik imigran Haiti di tahun 2011 dan 

seterusnya, merujuk pada data Haitian Net Migration rate dapat menjadi acuan. 

Rep.Dominika menempati posisi nomor 2 sebagai Negara tujuan imigran Haiti ke 

Luar Negeri
25

. Posisi pertama adalah Amerika Serikat, yang pada tahun 2013 

                                                           
23

 Index Mundi: Grafik dibuat oleh data published oleh Mundi, melalui website 

http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=ha&v=27 diakses pada 13 September 2017 
24

 Science Daily., Haiti dominates earthquake fatalities 2010, melalui website 

https://www.sciencedaily.com/releases/2011/01/110117142732.htm diakses pada 13 September 

2017 
25

Liz Agase, dkk. Op.Cit. Hal. 11 

http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=ha&v=27
https://www.sciencedaily.com/releases/2011/01/110117142732.htm
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terdapat sekitar 664,000 imigran Haiti
26

. Karena kondisi imigran Haiti yang tidak 

memiliki permasalahan berarti dengan Host Country yaitu Amerika Serikat, 

sehingga penulis memfokuskan pada kondisi dan permasalahan imigran Haiti di 

Rep. Dominika.  

 

Gambar 3 GDP Carribean 2010 

 

Sumber: USAID Latin America and the Caribbean Selected Economic and Social 

Data
27

 

 

 Kemudian salah satu bukti lainnya yang mendorong migran Haiti 

melakukan migrasi ke Rep.Dominika adalah, kondisi perekonomian dan 

masyarakatnya yang lebih makmur. Melihat pada data USAID pada tahun 2010 

yang membuktikan bahwa GDP dan pendapatan perkapita dari masyarakat 

Rep.Dominika lebih besar daripada Haiti. 

                                                           
26

 Liz Agase, dkk. Op.Cit. Hal. 11 
27

USAID. Latin America and the Caribbean Selected Economic and Social Data. 2011. Hal. 57 
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Pada 22 November tahun 2013, pemerintah Republik Dominika melalui 

The Constitution Tribenal mengesahkan  undang-undang Sentence 168-13, yang 

menjelaskan terdapat pencabutan hak kewarganegaraan atas migran Haiti yang 

telah lahir dan memiliki dokumen kelahiran di Rep.Dominika
28

. Tindakan 

pencabutan hak izin tinggal oleh Pemerintah berlaku apabila, orang tua mereka 

dahulu bukanlah merupakan migran yang reguler atau berhak atas tinggal di 

Rep.Dominika  alias migran tanpa dokumen. Untuk dapat mengimplementasikan 

sentence 168-13, Presiden Rep.Dominika saat itu Danilo Medina mengesahkan 

surat keputusan (SK) 327-13 pada 29 November 2013
29

. SK tersebut berisi 

perancangan nasional The National Plan to Regulate Foreigners / (PNRE)
30

. 

PNRE adalah aturan perencanaan untuk meregularisasi para migran Haiti yang 

statusnya Undocumented. Terdapat sekitar 600.000 migran Haiti di Rep.Dominika 

yang statusnya undocumented
31

.PNRE sejatinya pernah masuk dalam rencana 

regularisasi migran sebagai bagian dari Migration Law 285-04 tahun 2004,  yang 

baru disetujui oleh Presiden Rep.Dominika pada tahun 2013
32

. Migration Law 

285-04 berisi tentang aturan tinggal bagi migran asing di Rep.Dominika
33

.PNRE 

yang disahkan pada bulan 22 November 2013 dan deadline-nya pada 16 Juni 2015 

atau berjalan 18 bulan
34

. Sebenarnya Pemerintah Rep.Dominika bersifat koperatif 

dalam usaha mengatasi migran. Tentu saja hal tersebut diharapkan sebagai salah 

satu cara Pemerintah Rep.Dominika untuk memfasilitasi para Undocumented 

                                                           
28

 Liz Agase, dkk. Op.Cit. Hal. 37 
29

Ibid. 
30

Ibid.  
31

Ibid. 
32

 Embassy of Domican Republic in the United States: Dominican Republic Immigration and 

Documentation Policies Key Points and FAQ, melalui website 

http://www.domrep.org/immigrationplan.html diakses pada 03 Oktober 2017.  
33

 Immigration and Refugee Board of Canada: Responses to Information Requests, melalui website 

https://www.justice.gov/eoir/file/847266/download diakses pada 17 September 2017. 
34

 Embassy of Domican Republic in the United States. Ibid.  

http://www.domrep.org/immigrationplan.html
https://www.justice.gov/eoir/file/847266/download
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Migrant dari Haiti untuk mengurus dokumen kelengkapan, maupun menentukan 

Migrant Plan lainnya
35

.  

Kemudian merujuk pada sentence 168-13, Pemerintah Rep.Dominika 

meminta organisasi Internasional untuk ikut serta dalam pembuatan rekomendasi 

kebijakan dan pengembangan kebijakan terkait regularisasi migran, serta 

membantu regularisasi migran dan membantu mengimplementasikan PNRE
36

. 

Salah satu organisasi Internasional yang berperan dalam membantu 

Rep.Dominika adalah International Organization for Migration (IOM)
37

.  

Berikut adalah bunyi sentence 168-13 pada nomor 1.2.3.5.5
38

: 

“The Constitutional Court rulings are committed to observing 

strict adherence to international human rights standards, such as the 

American Convention on Human Rights or the San José Pact, the 

Convention on the Rights of the Child, the International Covenant on Civil 

and Political Rights, the International Convention on the Elimination of 

All Forms of Racial Discrimination, the rulings of the Inter-American 

Court of Human Rights and any other international organization whose 

jurisdiction it has recognized, to ensure the exercise of fundamental rights 

of persons within its territoryto the provisions of Article 3 of Law No. 137- 

11,which expressly states: In the performance of duties within its 

constitutional jurisdiction, the Constitutional Court is subject only to the 

Constitution, the rules that make up the constitutional block, the 

Organic Law and its regulations with International Organization which 

legally involved in the regularization plan.” 

 

Dari point tersebut membuktikan bahwa Mahkamah Konstitusi 

Rep.Dominika berkomitmen untuk mematuhi standar dalam usaha perlindungan 

Hak Asasi Manusia (HAM) pada migran dan mengakui akan peran Organisasi 

                                                           
35

 Liz Agase, dkk. Op.Cit. Hal. 38 
36

Ibid. Hal 55 
37

Ibid. 
38

 República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SENTENCIA TC/0168/13 yang telah 

diterjemahkan oleh HAITIAN AMERICAN LAWYERS ASSOCIATION OF NEW YORK, INC: 

Dominican Republic Constitutional Court Ruling TC/0168/13 tahun 2014. 
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Internasional dalam melaksanakan tugasnya di wilayah Negara-negara 

anggotannya untuk menjamin pelaksanaan HAM di wilayah kerjanya
39

.  

Berdasarkan peran dan tugasnya, IOM dapat membantu kedua Negara 

tersebut karena Haiti dan Rep.Dominika merupakan anggota Negara IOM. IOM 

diminta untuk ikut mendiskusikan terkait saran apa yang cocok bagi Pemerintah 

Republik Dominika dalam menyelesaikan masalah, serta memberikan 

rekomendasi kebijakan dalam mengembalikan imigran Haiti ke Negaranya 

kembali
40

. Hal tersebut yang membuat penulis tertarik untuk melihat peran 

organisasi Internasional IOM dalam membantu Rep.Dominika dalam 

menyelesaikan permasalahan terkait migran Haiti di Negaranya. 

Sesuai dengan Visi utama IOM ada empat yaitu
41

: 

“Central to this vision are four core elements: (1) protecting the 

rights of migrants; (2) facilitating safe, orderly and regular migration; (3) 

reducing the incidence and impacts of forced and irregular migration; and 

(4) addressing mobility consequences of natural and human-induced 

disasters.” 

 

Visi tersebut menjelaskan tujuan IOM untuk memproteksi, memfasilitasi, 

dan mengurangi insiden, serta menangani mobilitas korban permasalahan migran. 

Dalam melaksanakan tugas dan perannya membantu penyelesaian permasalahan 

terkait Migrasi dan kependudukan, IOM bekerjasama dengan berbagai pihak
42

. 

Hal ini bertujuan untuk mempromosikan tentang perlindungan sosial terhadap 

para imigran, dan menjunjung tinggi hak para imigran, serta untuk meningkatan 

                                                           
39

Ibid. 
40

Liz Agase, dkk. Op.Cit. Hal. 37 
41

 IOM: IOM’s Vison and Role, melalui website https://www.iom.int/ioms-vision-and-role diakses 

pada 13 September 2017 
42

Ibid. 

https://www.iom.int/ioms-vision-and-role
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kompetensi dan profesionalitas sebagai organisasi sosial dalam membantu 

sesama. 

Penelitian ini fokus terhadap organisasi internasional, salah satunya adalah 

International Organization for Migration (IOM). IOM sebagai salah satu badan 

yang menangani permasalahan Migrasi serta kependudukan di seluruh dunia. 

Berdiri pada tahun 1951, IOM dalam prakteknya di dunia internasional didirikan 

pasca perang dunia ke-2
43

. Pada awalnya ditujukan untuk membantu penempatan 

para pengungsi korban perang dunia.  

 Banyaknya migran Haiti yang ingin mencari penghidupan layak, tidak 

didukung dengan kondisi perlindungan Hak asasi manusia (HAM) di 

Rep.Dominika yang buruk, sehingga melatarbelakangi Pemerintah Rep.Dominika 

meminta IOM untuk membantu mengatasi permasalahan terkait migran Haiti. 

Dimulai pada tahun 2011, aktivitas IOM ini berjalan sesuai permintaan 

Pemerintah Rep.Dominika menanggapi sentence 168-13, serta program 

perencanaan regularisasi untuk orang asing (PNRE) yang deadline nya akan 

berakhir pada tahun 2015
44

. Karena hal tersebut, yang membuat penulis meneliti 

pada peran IOM dalam penyelesaian permasalahan migran Haiti di Rep.Dominika 

pada tahun 2011 hingga 2015. 

 

 

 

 

                                                           
43

 IOM: About IOM, melalui website https://www.iom.int/about-iom diakses pada 18 Juni 2017 
44

Ibid. Hal 38 
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1.2 Rumusan Masalah 

Melihat latar belakang yang dipaparkan penulis, rumusan masalah 

yang mendasari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

“Bagaimana peran International Organization for Migration 

(IOM) dalam menyelesaikan permasalahan imigran Haiti di 

wilayah Republik Dominika tahun 2011-2015?” 

 

1.3 Tujuan Penlitian 

 

 Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, adapun tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui apa instrumen yang dikeluarkan oleh IOM yang menjadi 

acuan dalam pelaksanaan program kerja penanganan permasalahan migran 

Haiti di Republik Dominika. 

2. Mengetahui bagaimana peran IOM sebagai arena yang  menjadi tempat 

untuk menyelesaikan masalah bersama. 

3. Mengetahui apa peran IOM sebagai aktor independen, dan siapa aktor 

internasional lain yang membantu IOM 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat. Antara lain : 

a. Segi Akademis 
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1. Sebagai bahan kajian dalam membangun pemikiran dan pengembangan 

Ilmu Hubungan Internasional khususnya, dan ilmu pengetahuan pada 

umumnya. 

2. Memberikan sumbangan informasi bagi penelitian berikutnya yang berniat 

melakukan penelitian pada tema yang sama. 

3. Sebagai bekal wawasan dan pengetahuan bagai peneliti dalam 

mengembangkan kemampuan berfikir dan belajar menganalisa 

permasalahan yang ada. 

b. Segi Praktis 

1. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan sumbangan 

pemikiran atau masukan terkait dengan peran IOM dalam menyelesaikan 

permasalahan imigran di berbagai Negara, dengan studi kasus imigran 

Haiti di Republik Dominika. 
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BAB II 

KERANGKA PEMIKIRAN 

 

2.1 Studi Terdahulu 

 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan literatur yang signifikan 

dengan permasalahan yang akan diteliti mengenai permasalahan imigran Haiti di 

Republik Dominika, serta keterkaitan organisasi internasional dalam membantu 

menyelesaikan permasalahan tersebut. Adapun studi terdahulu ini guna 

mendukung tulisan penulis dalam penelitian ini.  

Pertama, penulis menggunakan Tesis yang berjudul Citizen Without a 

Nation: The Construction of Haitian Illegality and Deportability in the 

Dominican Republic oleh Saha Miranda tahun 2014.  

Dalam Tesisnya, Miranda menjelaskan tentang kondisi migran Haiti di 

wilayah Rep.Dominika dari awal hingga konflik yang didapati para Haitian 

tersebut terkait statsu kewarganegaraan mereka
45

. Dimulai dengan sisi historis 

kedatangan Migran Haiti di Rep.Dominika, kemudian adanya Antihaitianismo, 

yaitu sebuah ideologi yang tercipta oleh masyarakat Rep.Dominika karena merasa 

lebih mampu dan superior dibandingkan dengan penduduk Haiti, terutama yang 

bekerja di Rep.Dominika
46

. Kemudian ideology ini muncul karena masyarakat 

Rep.Dominika berfikir bahwa banyaknya migran Haiti di wilayah mereka, adalah 

usaha untuk menguasai dan menduduki Rep.Dominika seperti saat kolonialisasi 

dulu. 

                                                           
45

 Saha Miranda, 2014, Citizen Without a Nation: The Construction of Haitian Illegality and 

Deportability in the Dominican Republic. Illinois State University. Hal 1 
46
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Miranda menggunakan teori Nation-State Sovereginity untuk melihat 

bahwa fenomena yang terjadi pada tindakan Rep.Dominika yang berupaya 

melindungi kedaulatan Negaranya dan penduduknya dari serbuan migran Haiti
47

. 

Miranda menjelaskan bahwa dunia global terbagi-bagi oleh adanya soverign 

naton-state dan kedaulatan nasional adalah hal mutlak yang harus dipertahankan. 

Sehingga apa yang dilakukan oleh Rep.Dominika dalam melindungi kedaulatan 

negaranya akibat serbuan migran Haiti adalah dengan membuat kebijakan-

kebijakan proteksi, serta regularisasi para migran untuk dapat kembali maupun 

yang akan menetap sebagai warga Negara di Rep.Dominika. Dalam melihat sisi 

socio-culture migran Haiti yang terdampak permasalahaan, selanjutnya Miranda 

menggunakan konsep Citizenship oleh T.H Marshall. Konsep ini melihat bahwa 

adanya sebuah citizenship (kewarganegaraan) diperlukan untuk dapat diterima di 

kelompok masyarakat
48

. Hal ini merujuk pada fenomena yang diangkat oleh 

Miranda terkait banyaknya diskriminasi yang didapatkan migran Haiti di 

Rep.Dominika, sehingga membuat migran Haiti untuk berusaha menjadi bagian 

dari masyarakat Rep.Dominika itu sendiri. 

Dari studi terdahulu yang ditulis oleh Miranda, penulis dapat mengetahui 

bagaimana kondisi yang terjadi di Rep.Dominika terkait permasalahan migran 

Haiti. Isu tersebut sesuai dengan pembahasan penulis mengenai permasalahan 

migran Haiti di Rep.Dominika. perbedaannya, terletak pada penggunaan teori 

dalam melihat fenomena tersebut. Penulis menggunakan konsep peran Organisasi 

Internasional untuk melihat peran IOM dalam menyelesaikan konflik tersebut. 

                                                           
47

 Saha Miranda, Op.Cit. 
48
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Studi terdahulu kedua, penulis menggunakan Tesis yang berjudul The 

United Nations’ triadic role as International Organisation in the Achievement 

of Selected child-related Millenium Development Goals: The Case of West 

Africaoleh Uyo Salifu tahun 2011. 

Dalam Tesisnya, Salifu menjelaskan bagaimana United Nations (PBB) 

sebagai Organisasi Internasional dalam kerangka Teori Hubungan Internasional. 

PBB dijabarkan sebagai Organisasi Internasional yang dibentuk dari struktur, 

praktek, dan tujuan layaknya Organisasi lainnya. Melihat pada tujuan dibentuknya 

PBB yaitu menciptakan perdamaian dunia dari segala konflik, sehingga berbagai 

program kerja dibuat untuk menyelesaikan berbagai permasalahan antar Negara di 

dunia. Salifu mengacu pada program kerja PBB yaitu Millenium Development 

Goals (MDGs)
49

.  

Salifu mengunakan perspektif Organisasi Internasional oleh Clive Archer, 

yang menggambarkan Organisasi Internasional sebagai (1) Instrumen, (2) Arena, 

dan (3) Aktor. Sehingga Organisasi Internasional layaknya menyediakan 

panggung, yang bertanggung jawab atas panggung, serta menjadi pengisi acara di 

panggung politik global
50

. Penulis melihat bahwa tulisan tersebut menyebutkan 

bahwa PBB tidak melihat Anak-anak sebagai indikator perkembangan manusia, 

padahal setiap manusia pasti melewati masa anak-anak. Itulah yang menjadi 

pertanyaan dalam salah satu analisis Salifu, yaitu keilmuan Hubungan 

Internasional (HI) kurang melihat bahwa subjek terkait anak-anak dapat menjadi 

                                                           
49

 Uyo Salifu, 2011, The United Nations’ triadic role as International Organisation in the 

Achievement of Selected child-related Millenium Development Goals: The Case of West Africa. 

Hal 1  
50
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21 
 

pembahasan, karena keterkaitannya dengan indikator perkembangan manusia 

yang dianggap kurang. Sehingga isu terkait perlindungan anak-anak yang diatasi 

oleh berbagai Organisasi Internasional, termasuk PBB tidak dimasukkan ke ranah 

politik global. 

Perlunya pendekatan yang digunkana untuk menganalisis kemudian 

melihat bagaimana 3 teori keilmuan HI, yaitu Realis, Liberalis dan 

Konstruktivis
51

. Hasil analisis menjelaskan bahwa ketiga teori tersebut memiliki 

output yang berbeda. Penulis menilai bahwa ketiga tersebut menurut Archer dapat 

menjawab bagaimana Organisasi Internasional berperan dalam masyarakat. 

Karena dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja PBB dalam mengatasi 

permasalahan kependudukan maupun kemiskinan di Afrika Barat. 

Setelah melihat penjabaran Salifu tentang tesisnya, penulis dapat 

mempelejari 3 penggambaran Organisasi Internasional menurut Cliver Archer, 

yaitu (1) Instrumen, (2) Arena, dan (3) Aktor dalam melihat peran Organisasi 

Internasional melaksanakan tugasnya di masyarakat. Hal ini senada dengan 

konsep Clive Archer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, yaitu 

melihat bagaimana peran IOM dalam membantu Imigran Haiti di wilayah 

Rep.Dominika. Sedangkan, perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan 

studi terdahulu tersebut adalah, perbedaan obyek penelitian. Penulis memiliki 

obyek penelitian tentang permasalahan Imigran di Haiti dan Rep.Dominika, 

dengan aktornya adalah IOM sebagai Organisasi Internasional yang menangani 

masalah imigran.  

 

                                                           
51
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2.2 Kerangka Konseptual 

 

Dalam menganalisis sebuah isu-isu Internasional diperlukan sebuah 

pendekatan yang tepat untuk menjawab berbagai konseptualisasi yang telah 

direncanakan sebelum penelitian dilakukan. Menurut Mohtar Mas’oed 

mendefinisikan bahwa konsep adalah sebuah sifat dari obyek yang akan dipelajari 

dalam suatu bidang studi
52

. Konsep digunakan untuk menggambarkan berbagai 

fenomena untuk membantu menjawab sebuah penelitian. Konsep adalah sebuah 

abstraksi atau generalisasi yang mewakili suatu fenomena, obyek, ataupun sifat 

suatu karakteristik fenomena tertentu
53

. Sehingga dengan adanya konsep dapat 

membantu penulis untuk menjawab penelitian penulis untuk membantu 

menentukan apa yang akan diteliti.  

Dalam mengkaji penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan 

Liberalisme. Melalui pendekatan ini aktifitas kerjasama dapat berkembang karena 

dianggap dapat menyelesaikan permasalahan yang digagas atas inisiatif bersama 

Negara-negara yang terlibat. Menurut Barnett & Finnemore, melalui pendekatan 

Liberalis, Negara dapat menggunakan peran aktor non-Negara untuk mencapai 

tujuannya. Berbeda dengan Neoliberalisme, neo-liberalisme lahir sebagai 

kebangkitan liberalisme. Neo-liberalisme menurut Harvey  melihat bahwa Negara 

juga berperan dalam konteks liberal
54

. Namun, Negara dapat menjamin, dan 

mengatur sistem ekonomi domestik, sehingga aktivitas perdangangan bebas yang 
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dilakukan aktor individu tidak merugikan Negara maupun individu sebagai warga 

Negara tersebut. Penulis memahami jika menurut pandangan liberal, peran aktif 

dari berbagai aktor bertujuan mencapai kesepakatan bersama dengan damai dan 

normatif. Sehingga dapat membantu tatanan global agar tetap stabil, serta 

perdamaian pun dapat tercapai antar Negara di dunia.  

Menurut Steans & Pettiford, Liberalisme menjunjung tinggi sifat 

perdamaian dan keamanan demi terciptanya tatanan global yang kondusif untuk 

mendukung aktor-aktor Internasional mencapai kepentingannya
55

. Pemahaman 

akan kebebasan semua organisasi mengembangkan kemampuannya, Liberal 

menganggap bahwa keberadaan sebuah aktor institusional dapat membantu 

Negara mencapai kepentingannya, karena semakin berkembangnya isu-isu 

internasional yang membutuhkan peran non-Negara untuk menyelesaikannya. 

Penulis menggunakan paham Liberal Institusional yang lebih spesifik 

menekankan kepada peran aktor non-Negara. Karena peranan sebuah institusi 

sangatlah penting, institusi menjadi wadah aspirasi dari berbagai kepentingan, 

tentu saja berbeda apabila Negara berperan sendiri untuk ikut serta dalam politik 

global
56

. Berbeda dengan Neoliberal yang melihat bahwa Negara juga berperan 

dalam politik global, tidak hanya individu yang melakukan kerjasama 

internasional. Sebenarnya Liberal  Institusional hampir sama dengan dengan 

Neoliberal, tetapi penggunaan teori Liberal institusional pada tulisan penulis 

merujuk pada peran Organisasi Internasional sebagai aktor dalam penyelesaian 
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masalah
57

. Teori Neoliberal akan berguna apabila penulis melihat sisi kinerja 

Pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan. 

Keohane melihat bahwa Institusi menyediakan informasi, karena Negara 

bebas membentuk institusi sesuai keinginan bersama, hal itu tentu saja 

mengurangi kemungkinan adanya konflik untuk mencapai kepentingan
58

. 

Kemudian, teciptanya sebuah integrasi antar Negara tentu saja membangun 

sebuah relasi sehingga sebuah masalah Internasional dapat diselesaikan bersama 

dengan solusi yang lebih variatif.  

Kemudian penulis melihat bahwa teori Liberalis Institusional sesuai 

dengan apa yang penulis butuhkan untuk menganalisis aktivitas Organisasi 

Internasional IOM sebagai salah satu institusi dalam permasalahan Imigran 

Internasional. IOM menjadi wadah oleh Negara-negara anggotanya untuk 

menyelesaikan problem imigran sesuai dengan tujuan IOM dan manajemen 

tugasnya. Robert Keohane (1989) mengatakan bahwa
59

: 

 

“Institutions change as a result of human action, and the changes in 

expectations and process that result can exert profound effects on state 

behavior” 

 

Kalimat tersebut menjelaskan bahwa sebuah institusi itu dipengaruhi dan 

mempengaruhi aktivitas aktor-aktor internasional (Negara dan non-Negara) dan 

dapat mempengaruhi Negara lain dengan membuat sebuah tindakan dengan 

maksud tertentu kepada Negara tersebut. Melihat pada studi kasus penulis, IOM 

dapat membantu menyelesaikan permasalahan Imigran Haiti di wilayah 
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Rep.Dominika atas saran, permintaan, dan solusi dari Negara-negara anggota 

IOM. 

 

2.2.1 Organisasi Internasional 

 

Perkembangan keilmuan Hubungan Internasional dilandasi juga oleh 

perkembangan politik global. Dimana aktor-aktor internasional tidak hanya 

Negara, melainkan aktor non-Negara. Semakin meningkatkan kebutuhan akan 

sebuah institusi yang mewadahi aspirasi Negara-negara, semakin banyak pula 

aktor-aktor non-Negara yang baru. Organisasi Internasional sebagai aktor yang 

dominan dalam politik global, setiap waktu semakin banyak jumlahnya
60

. 

Organisasi Internasional sebagai organisasi bersifat permanen yang didirikan 

berdasarkan perjanjian internasional yang kebanyakan merupakan perjanjian 

multilateral daripada perjanjian bersifat bilateral.  

Menurut Rudy T. May menjelaskan sebuah organisasi Internasional juga 

berdasar atas pola kerjasama yang jelas aturannya, kemudian dapat diharapkan 

program pencapaiannya secara jangka panjang maupun sementara, tentu saja atas 

kesepakatan bersama antar pemerintah suatu Negara maupun aktor non-

pemerintah berbeda Negara
61

. Clive Archer juga melihat bahwa Organisasi 

internasional adalah sebuah wadah yang dapat membantu para anggotanya untuk 

dapat mencapai kesepakatan dan keputusan dalam perjanjian internasional
62

. 
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Sehingga hasil yang kesepakatan bersama, dapat diimplementasikan maupun 

digunakan sebagai acuan dalam kebijakan dalam negeri dan luar negeri.. 

Berbagai kebebasan yang dimiliki sebuah organisasi Internasional dalam 

menjalankan aktivitasnya, membuat organisasi Internasional semakin tumbuh dan 

berkembang di dunia. Salah satu tujuannya adalah mencapai kesepakatan 

Internasional yang dipatuhi Negara anggotannya, tetapi juga publik 

Internasional
63

. Penulis telah menjelaskan pada studi terdahulu bahwa Organisasi 

Internasional juga bisa menghasilkan profit bagi Negara anggotannya dengan 

adanya sarana kerjamasa yang mengakomodir kepentingan tiap anggota untuk 

dapat berperan aktif membantu sebuah masalah Imigran Internasional
64

.  

Kemudian organisasi Internasional dapat diklasifikasikan menurut 

keanggotaanya, yang dijabarkan oleh Clive Archer, yaitu
65

: 

 

1. Type of Membership 

a. Inter-Governmental Organization (IGO), organisasi internasional 

yang anggotanya adalah antar pemerintah suatu Negara. 

b. International Non-Governmental Organization (INGO), organisasi 

internasional yang anggotanya adalah antar aktor non-negara.  

 

2. Extent of Membership(Jangkauan keanggotaan) 

a. Keanggotaan dengan batasan wilayah tertentu. 

b. Keanggotaan dengan cakupan seluruh Negara di dunia. 
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Jika dilihat dari klasifikasi Organisasi internasional, IOM tergolong pada 

Inter-Governmental Organization (IGO) karena beranggotakan aktor-aktor 

pemerintahan Negara. Kemudian cakupan Negara anggota IOM juga meliputi 

Negara-negara di seluruh dunia.  

Dalam menjalankan tugasnya, organisasi internasional harus memiliki 

fungsi sebagaimana layaknya organisasi, yaitu mengakomodir kepentingan 

Negara anggota. Berikut adalah fungsi organisasi internasional menurut Clive 

Archer, yaitu
66

: 

1. Artikulasi dan Agregasi 

2. Norma 

3. Rekruitmen 

4. Sosialisasi 

5. Pembuat Peraturan 

6. Pelaksana Peraturan 

7. Pengesahan Peraturan 

8. Informasi 

9. Operasional 

 

Melihat fungsi sebuah organisasi, tentu saja organisasi dituntut dapat 

menyediakan segala kebutuhan Negara anggota. Seperti yang dijabarkan oleh Le 

Roy Bennet (1987), yaitu
67

: 

 

1. Menyediakan hal-hal yang dibutuhkan bagi kerjasama 

                                                           
66
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yang dilakukan antar Negara, dimana kerjasama itu 

menghasilkan keuntungan yang besar bagi seluruh anggota 

dan bangsa. 

2. Menyediakan banyak saluran-saluran komunikasi dan 

relasi antar pemerintahan Negara anggota, sehingga ide-

ide dapat bersatu ketika masalah muncul ke permukaan 

dan segera dapat tertangani.  

 

Merujuk pada fungsi organisasi internasional, tentu saja IOM  berusaha 

maksimal dalam membantu permasalahan yang dihadai Rep.Dominika yang 

terdampak atas banyaknya imigran asal Haiti yang memasuki wilayah Negara 

mereka. Haiti dan Rep.Dominka juga termasuk kedalam Negara anggota IOM 

sehingga permasalahan segera tertangani dengan problem solving yang sifatnya 

memberi dampak setelah adanya penanganan nanti
68

. Tetapi, penulis tidak 

menggunakan nilai fungsi dalam penelitian ini, tetapi peran organisasi 

internasional yang fokus terhadap kegiatan maupun aktivitas Organisasi 

internasional dalam menyelesaikan permasalahan.  

 

2.2.2 Peran 

 

Peran menurut Mohtar Mas’oed adalah sebuah bentuk perilaku aktor 

politik dalam menjalankan kepentingan dan peran politiknya. Konsep ini muncul 

karena adanya tuntutan terhadap peran yang dipegang oleh seorang aktor politik
69

. 
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Sehingga, posisi aktor politik tertentu tersebut dapat merepresentasikan hal 

tertentu pula sesuai dengan tuntutan masyarakat, kemudian hal ini pula yang dapat 

mendorong sebuah penanan setelahnya.  

Peranan menyusun berbagai pola yang menghubungkan harapan 

masyarakat serta lingkungan yang nantinya akan terbentuk sebuah struktur sosial 

pada aktor yang bertanggungjawab. Menurut Kusumohadimojo, ia melihat peran 

adalah sebuah seperangkat perilaku yang terwujud dan muncul dari perseorangan 

kemudian sampai dengan kelompok baik kecil maupun besar, dan semua 

menjalankan peran individual maupun bersama yang kemudian disebut sebagai 

struktur
70

.  

 

2.2.2.1 Peran Organisasi Internasional 

 

Peranan organisasi Internasional yaitu sebagai bentuk pengaturan 

kerjasama yang saling menimbulkan manfaat serta timbal balik untuk mencapai 

tujuan. Konsep peran yang juga sudah dijabarkan sebelumnya terkait peranan 

organisasi internasional sesuai dengan 3 kategori oleh Archer, semua tentunya 

berujung kepada sebuah tujuan dan aktivitas yang telah direncanakan oleh 

anggota organisasi. Penulis melihat bahwa konsep peranan milik Archer sesuai 

dengan bahasan penulis mengenai IOM dalam aktivitasnya untuk penyelesaian 

permasalahan migran Haiti di Rep.Dominika. Karena konsep peran milik Archer 

menggambarkan 3 kategori yaitu Instrumen, Arena, dan Aktor yang mampu 

penulis dalam mengidentifikasi apa saja peranan IOM dalam penyelesaian 
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masalah migran tersebut yang kemudian diimplementasikan dalam aktivitasnya di 

Rep.Dominika
71

.  

Untuk mengetahui peran organisasi Internasional, terdapat 2 konsep dari 

Le Roy Bennet dan Clive Archer. Le Roy Bennet membagi peran organisasi 

internasional melalui 3 kategori, yaitu
72

: 

 

1. Sebagai sumber legitimasi kolektif, yaitu organisasi internasioal sebagai 

sumber kepercayaan anggota maupun individu.  

2. Sebagai penentu agenda internasional, yaitu organisasi internasional 

digunakan sebagai agenda aktifitas aktor-aktor internasional dalam 

merancang sebuah program kerja. 

3. Sebagai wadah koalisi atar anggota, yaitu organisasi internasional 

sebagai instrumen untuk anggota agar dapat menentukan mekanisme 

pengambiln kebijakan dan dalam menentukan struktur dan karakter 

kekuasaan sebuah pemerintahan.   

 

Konsep peran milik Bennet memiliki kecenderungan penyelesaian 

masalah melalui peran sscara aktivitas internal Organisasi, sehingga kurang tepat 

untuk menjawab rumusan masalah penulis dalam penyelsaian permasalahan 

migran Haiti di Rep.Dominika. Karena dalam poin pertama sebagai sumber 

legitimasi kolektif yaitu sumber kepercayaan yang hanya tersirat dalam aturan 

Organisasi semata, bukan penyelesaian maupun menerangkan aktivitas. 

Sedangkan, konsep Peran milik Clive Archer juga mengidentifikasi peran 

                                                           
71

 Clive Archer. 2001. Op.Cit. Hal. 69 
72

 Le Roy Bennet, 1995. International Organization, Principle and Issue. New Jersey: Prentice 

Hall Inc. Hal. 8 



31 
 

organisasi Internasional menjadi tiga (3) kategori  yaitu Instrument, Arena, dan 

Actor yang menjawab rumusan masalah penulis terkait penyelesaian 

permasalahan migran Haiti di Rep.Dominika, dikutip dari Perwita dan Yani, peran 

Organisasi Internasional oleh Clive Archer yaitu
73

: 

 

1. Sebagai Instrumen, yaitu organisasi internasional digunakan sebagai 

alat atau mesin dari kebijakan dalam maupun luar negeri Negara-negara 

anggota organisasi internasional tersebut, dalam mempengaruhi Negara 

lain maupun untuk menyelesaikan permaslahan yang terjadi pada Negara 

anggota. Archer dalam konsepnya memberi contoh pada PBB yang 

menjadi instrumen diplomasi Amerika Serikat pada masa perang dingin 

untuk mempengaruhi Negara-negara anggota PBB
74

. Sedangkan, Negara 

dunia ketiga menggunakan PBB sebagai instrumen untuk 

diimplementasikan pada kebijakan luar Negeri
75

. 

 

2. Sebagai Arena, yaitu organisasi internasional menyediakan sebuah 

forum untuk anggotanya dapat berkumpul dan membahas agenda serta isu-

isu internasional terkini kemudian menghasilkan resolusi sebagai hasil dari 

sebuah diplomasi. Archer kemudian mencontohkan pada Negara dunia 

ketiga yang menggunakan UN Conference on Trade and Development 
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(UNCTAD) sebagai forum untuk mengeluarkan pendapat dan tuntutan 

terkait ekonomi global pada tahun 1964
76

. 

 

3. Sebagai Aktor, yaitu organisasi internasional sebagai aktor yang 

menjalankan aktivitasnya sebagai pelaksana kebijakan yang telah dibuat 

oleh IOM maupun Negara anggotanya tanpa dipenggaruhi pihak luar 

selain Negara anggota organisasi ataupu pihak diluar wujud organisasi 

internasional. Archer kembali memberi contoh pada The European Coal 

and Steel Community (ECSC) yang bersikap independen dalam 

aktivitasnya baik dalam pengambilan keputusan dan kebijakan
77

. ECSC 

dalam pengambilan kebijakannya selalu mendahulukan adanya jejak 

pendapat, serta menampung aspirasi anggotanya. Sehingga kebijakan 

ECSC nantinya bisa digunakan dan implementasikan di segala sektor
78

. 

Kemudian juga pada UN Peacekeeping, yang berupa mengontrol tindakan 

Negara anggota melalui General Assembly atau Security Council
79

.  

 

2.3 Operasionalisasi Konsep 

 

Pada peneilitian ini, penulis menggunakan konsep peran dalam 

menjalankan pola pemikiran untuk menjadi sebuah bentuk untuk menjawab 

pertanyaan dalam peran IOM menyelesaikan permasalahan migran Haiti di 

Wilayah Rep.Dominika. Penulis menggunakan konsep organisasi internasional 

                                                           
76

Ibid. Hal. 75 
77

Ibid. Hal. 81 
78

Ibid.  
79

Ibid.  



33 
 

milik Clive Archer, yang memiliki 3 kategori, yaitu sebagai Instrumen, Arena, 

dan Aktor
80

.  

Pemerintah Rep.Dominika meminta bantuan IOM sebagai organisasi 

internasional yang menangani masalah migran untuk membantu ikut memberikan 

rekomendasi kebijakan
81

,  serta terjun langsung ke lapangan untuk mengawasi 

program regularisasi imigran Haiti untuk tinggal di Rep.Dominika. Menggunakan 

3 kategori peran Organisasi Internasional milik Clive Archer, penulis 

mengkolaborasikan studi kasus dan konsep Organisasi Internasional, yaitu: 

 

1. Organsiasi internasional sebagai instrumen 

 

Tujuan didirikannya IOM adalah menjawab keinginan untuk menciptakan 

sebuah pengaturan migrasi, sehingga penulis akan melihat apakah kinerja IOM 

sesuai dengan visi dan tujuan pokoknya, serta tugasnya dalam membantu 

permasalahan migran di Rep.Dominika.Karena, pemerintah Rep.Dominika 

meminta IOM untuk membantu dalam meregularisasi para migran Haiti di 

Rep.Dominika sesuai dengan tujuan The National Plan to Regulate Foreigners 

(PNRE). Berangkat dari kesamaan visi dan misi terkait fenomena migran Haiti di 

Rep.Dominika, hal tersebut mendorong Pemeritah Rep.Dominika untuk 

bekerjasama dengan IOM. Program penanganan masalah migran oleh IOM juga 

diharapkan menjadi penengah antara Pemerintah Rep.Dominika dan migran Haiti 

yang perlu dilindungi hak asasi manusia (HAM) sesuai dengan peraturan yang 

disepakati bersama.  
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2. Organisasi internasional sebagai arena 

 

IOM menjadi tempat Negara-negara anggota IOM untuk membahas serta 

memberikan solusi terkait permasalahan yang terjadi di Rep.Dominika. Penulis 

akan melihat siapa saja yang terlibat aktif dalam membantu peran IOM 

menyelesaikan permasalahan migran Haiti di Rep.Dominika ini. . Karena dengan 

adanya arena dalam organisasi internasional dapat membantu para decision-maker 

untuk menentukan kebijakan dan berkomunikasi dengan Pemerintah Negara lain 

di dalam forum internasional
82

. Penulis juga akan mencari apa saja tanggapan, 

respon, serta solusi yang diberikan olehstake-holder terkait di ranah domestik 

maupun Internasional.  

 

3. Organisasi internasional sebagai aktor  

 

IOM sebagai aktor adalah organisasi internasional menjalankan perannya 

sebagai pelaksanakan kebijakan yaitu PNRE guna meregularisasi para migran 

Haiti di Rep.Dominika dan membantu Pemerintah Rep.Dominika dalam 

menyelesaikan permasalahan kependudukan dan HAM yang terjadi pada 

masyarakat. IOM sebagai Inter-Governmental Ogranization memang bekerjasama 

dengan Government, Intergovernmental,dan Non-Governmental Partner. 

Sehingga IOM dapat dikatakan sebagai Organisasi Internasional yang berdiri 
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sendiri tanpa campur tangan pihak yang tidak berkepentingan dalam penangangan 

masalah migran Internasional.  

Penulis akan mengidentifikasi apa saja kinerja IOM sebagai decision-

maker dalam penyelesaian imigran Haiti di Rep.Dominika. Tentu saja sebagai 

aktor IOM berhak atas tindakan pelaksana kegiatan dan langkah yang diambil 

sebagai fasilitator dalam membantu Rep.Dominika menyelesaikan permasalahan, 

dan menjadi mediator yang menengahi antara Rep.Dominika dan Haiti, serta ikut 

membantu migran untuk mendapatkan haknya, tanpa menciderai HAM yang 

dimiliki migran Haiti. Kemudian penulis akan melihat apakah ada tindakan 

pengawasan dari aktor lain atau tidak. Karena, IOM adalah institusi independen 

dan perannya menampung segala aspirasi dan kepentingan, serta fungsi juga 

menyelesaikan konflik berdasarkan keadilan, sehingga penulis akan melihat 

apakah ada tindakan yang dilakukan IOM itu sebuah paksaan atau ada unsur 

kepentingan lainnya di dalamnya. 
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Table 1 Operasionalisasi Konsep 

 

 

KONSEP 

 

VARIABEL 

 

INDIKATOR 

 

OPERASIONAL 

Organisasi 

Internasional 

Instrumen Ada Visi dan Misi 

yang sama antara 

Organisasi 

Internasional dan 

Negara Anggota 

Ada Visi dan Misi 

yang sama antara 

IOM dan 

Rep.Dominika terkait 

penanganan migran 

Haiti tahun 2011-

2015. 

  Ada Alat kebijakan 

oleh Organisasi 

Internasional dalam 

menyelesaikan 

permasalahan 

Ada alat dan sarana 

kebijakan yang dibuat  

IOM dalam 

menyelesaikan 

permasalahan migran 

Haiti di Rep. 

Dominika tahun 

2011-2015. 

 Arena Ada forum yang 

ditentukan oleh 

Organisasi 

Internasional dalam 

menyelesaikan 

Ada forum yang 

dibuat oleh IOM 

dalam penyelesaian 

permasalahan migran 

Haiti di 
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masalah.  Rep.Dominika tahun 

2011-2015. 

  Ada Mitra kerja yang 

mendukung 

Organisasi 

Internasional dalam 

menyelesaikan 

permasalahan migran 

Internasional. 

Ada mitra kerja yang 

membantu IOM 

dalam menyelesaikan 

permasalahan migran 

Haiti di 

Rep.Dominika dari 

pihak domestik 

maupun Internasional. 

 Aktor Ada aktivitas 

Organisasi 

Internasional sebagai 

pelaksana kebijakan 

untuk  

mengimplementasikan 

kebijakan. 

Ada aktivitas IOM 

sebagai pelaksana 

kebijakan untuk 

mengimplementasikan 

kebijakan terkait 

dalam permasalahan 

migran Haiti di 

Rep.Dominika tahun 

2011-2015. 
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2.4 Alur Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sentence 168-13 yang menjadi latar belakang IOM untuk 

membantu penyelesaian permasalhaan migran Haiti di 

Republik Dominika.  

Peran IOM sebagai 

Organisasi Internasional. 

yang me 

Instrumen 

Ada alat kebijakan 

yang dibuat oleh IOM 

dalam menyelesaikan 

permasalahan migran  

Arena 

Ada forum yang 

dibuat oleh IOM 

dalam penyelesaian 

permasalahan migran  

Permasalahan Imigran Haiti 

di Republik Dominika 

International Organization for Migration memiliki peran 

vital dalam melakukan perannya sebagai organisasi 

internasional yang berdaulat dan sebagai wadah aspirasi 

dan kepentingan Negara anggotanya yaitu berperan sebagai 

Instrumen, Arena, dan Aktor dalam membantu 

penyelesaian masalah migran Haiti di Republik Dominika 

pada tahun 2011-2015. 

 

Instrumen 

Ada Visi dan Misi 

yang sama antara 

IOM dan 

Rep.Dominika terkait 

penanganan migran 

Arena 

Ada mitra kerja yang 

membantu IOM 

dalam menyelesaikan 

permasalahan migran 

Aktor 

Ada aktivitas IOM 

sebagai pelaksana 

kebijakan menyelesaikan 

dalam permasalahan 

migran  
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2.5 Argumen Utama 

 

Berdasarkan  konseptual yang telah penulis jabarkan sebelumnya, maka 

argumen utama yang diajukan oleh penulis adalah, International Organization for 

Migration memiliki peran vital dalam melakukan perannya sebagai organisasi 

internasional yang berdaulat dan sebagai wadah aspirasi dan kepentingan Negara 

anggotanya yaitu berperan sebagai Instrumen dengan visi dan misi serta alat 

kebijakan yang melalui PNRE dalam penanganan masalah migran, kemudian 

Arenadengan adanya forum dan mitra kerja yang dijalin oleh IOM dan berbagai 

stake-holder, sertaAktoryang menjalankan aktivitasnya sebagai pelaksana 

kebijakan PNRE guna membantu penyelesaian masalah migran Haiti di Republik 

Dominika pada tahun 2011-2015. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

 

Dari rurmusan masalah yang penulis angkat, maka jenis penelitian 

termasuk pada jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif menjelaskan suatu 

fenomena dengan mengidentifikasi secara mendalam apa yang terjadi
83

.  

Penelitian penulis akan menjelaskan dan memaparkan upaya International 

Organization for Migration  dalam menyelesaikan permasalahan imigran Haiti di 

wilayah Republik Dominika pada tahun 2011-2015. Metode penelitian yang 

penulis gunakan adalah metode deduktif, yaitu metode yang memungkinkan 

penulis untuk terlebih dahulumenggambarkan secara umum kasus penelitian, 

kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus dalam menganalisa data.
84

 

 

3.2 Ruang Lingkup 

 

a. Batasan Waktu 

Batasan waktu dalam penelitian penulis yaiu tahun 2011 - 2015 

b. Kasus yang diteliti dibatasi pada ranah peran Organisasi Internasional 

International Organization for Migration (IOM) dalam menyelesaikan 

permasalahan imigran Haiti di wilayah Republik Dominika. 
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3.3 Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik pengumpulan data yang bersifat studi kepustakaan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu dengan teknik pengumpulan yang 

tepat.  Data-data yang digunakan adalah data-data dari literatur  yang bersumber 

dari buku, artikel, jurnal-jurnal ilmiah, surat kabar/ majalah yang berkaitan 

dengan permasalahan yang dibahas oleh penulis dalam penelitian ini, dokumen 

maupun jurnal hubungan internasional, serta sumber-sumber informasi tertulis 

lainnya. 

 

3.4 Teknik Analisis 

 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisis data kualitatif, yaitu teknik analisis yang digunakan dengan menganalisa 

artikel-artikel, literatur, studi pustaka, maupun pernyataan dan informasi yang 

didapatkan dari media. 

Penulis akan mengalisis dengan Analisa data kualitatif, dengan cara berikut: 

 

1. Memahami data yang didapatkan dari berbagai sumber, yaitu hasil 

pengamatan, peninjauan dari berkas, dokumen pribadi, dokumen reski, 

naskah, foto, gambar dari media, bahkan studi lapangan, dan sebagainya. 

2. Mereduksi data yang didapatkan, yaitu dengan merangkum berbagai 

catatan maupun menuliskan hasil rekaman dan video, dengan memilih 
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hal-hal inti dari informasi yang didapat tersebut. Lalu data yang didapat 

disusun secara sistematis sebelum digunakan. 

3. Interpretasi adalah cara untuk menjawab rumusan masalah yang 

dilakukan dengan dekskripsi analitis. 

4. Menarik kesimpulan akan hasil analisa dari berbagai sumber yang 

didapatkan. Kemudian melakukan verifikasi atas hasil tersebut untuk 

meyakinkan keabsahan data tersebut. Kesimpulan dirumuskan 

berdasarkan rumusan masalah penelitian. 

 

3.5 Sistematika Penulisan 

 

1. Bab I Pendahuluan 

Pada Bab I ini, bagian ini merupakan pendahuluan yang  berisi uraian 

mengenai latar belakang masalah yang terjadi di Republik Dominika oleh para 

migran Haiti, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian 

penulis.  

 

2. Bab II Kerangka Pemikiran 

Pada Bab II, bagian ini merupakan kerangka pemikiran yang berisi hasil-

hasil penelitian terdahulu, kajian konsep organisasi internasional yang relevan 

dengan temuan penelitian yang telah dilakukan, kerangka konseptual, definisi 

operasional dan argumen utama penulis. 
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3. Bab III Metode Penelitian 

Pada Bab III, bagian ini merupakan metode penelitian penulis yang yang 

berisikan mengenai jenis penelitian yang digunakan, ruang lingkup penelitian 

yang berisi tentang waktu dan lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, 

teknik analisis data serta sistematika penulisan. 

 

4. Bab IV Gambaran Umum International Organization for Migration (IOM) 

dan Pemerintah Republik Dominika serta Keadaan Migran Haiti 

Pada Bab IV, bagian ini merupakan gambaran umum dari penelitian yang 

penulis angkat. Pada bagian ini berisi mengenai gambaran umum tentang IOM, 

Pemerintah Republik Dominika, dan bagaimana keadaan migran Haiti sebelum 

tahun 2011. 

 

5. Bab V Peranan International Organization for Migration (IOM) dalam 

menyelesaikan permasalahan imigran Haiti di wilayah Republik Dominika 

tahun 2011-2015 

Pada Bab V, bagian ini merupakan pembahasan dimana akan dibahas lebih 

lanjut mengenai peran IOM sebagai organisasi Internasional dalam 

menyelesaikan permasalahan imigran Haiti di wilayah republic Dominika. 

Berisi analisa menggunakan konsep peran dalam organisasi internasional untuk 

mengetahui apa saja yang telah dilakukan IOM. 
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6. Bab VI Penutup 

Pada Bab VI, bagian  ini berisi jawaban atas rumusan masalah berdasarkan 

hasil analisa data dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya.  
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BAB IV 

GAMBARAN PERMASALAHAN MIGRAN HAITI DI WILAYAH 

REPUBLIK DOMINIKA TAHUN 2011-2015 

 

4.1 Gambaran Umum Migran Haiti di Wilayah Republik Dominika 

 

Haiti dan Republik Dominika adalah dua Negara yang bersebelahan dan 

berada di satu pulau sebagai daratan utamanya, yaitu Pulau Hispaniola
85

. Wilayah 

Republik Dominika menempati hampir 5/8 luas wilayahnya dengan total 48,670 

km², sedangkan Haiti memiliki luas yang wilayah yang lebih kecil yaitu 27,750 

km²
86

. Kondisi demografi penduduk Republik Dominika adalah mayoritas 

berbahasa spanyol, sedangkan penduduk Haiti adalah mayoritas francophone atau 

penutur bahasa Perancis
87

. Kedua bahasa yang berbeda tersebut dipengaruhi oleh 

peran kolonialisme di pulau Hispaniola yang sudah dimulai sejak kedatangan 

Christopher Columbus di pada tahun 1492
88

. Merupakan pendudukan pertama 

bangsa Eropa di benua Amerika. 

Secara ekonomi, sejak pada masa kolonialisme Spanyol. Pulau Hispaniola 

tidak sepenuhnya profitable bagi Spanyol. Sehingga pada tahun 1697 pihak 

Spanyol menyerahkan sepertiga dari wilayah pulau Hispaniola kepada 
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Perancisyang juga ingin mengkolonialisasi pulau Hispaniola
89

. Kemudian adanya 

revolusi di wilayah Eropa khususnya Perancis pada tahun 1790, memaksa para 

budak kulit hitam yang mendominasi pekerjaan masyarakat Haiti untuk 

memberontak. Sehingga, adanya deklarasi kemerdekaan pun digaungkan oleh 

masyarakat Haiti pada tahun 1804
90

.  

Sebelum mencapai kemerdekaan, Haiti melakukan okupansi wilayah ke 

Rep.Dominika pada tahun 1801. Pada kala itu pendudukan wilayah Rep.Dominika 

masih dilakukan oleh Pemerintah Haiti yang dibantu oleh Kolonial Perancis guna 

ekspansi sumber daya alam besar-besaran, dan pengambilan hak atas tanah secara 

paksa ke wilayah Rep.Dominika.  

Adanya deklarasi kemerdekaan tidak membuat masyarakat Haiti secara 

resmi merdeka secara sosial dan ekonomi. Masyarakat Haiti yang baru mengenal 

kebebasan masih terbelenggu kemiskinan, ditambah kondisi geografis yang 

berbeda atas wilayah Rep.Dominika yang subur dan pada kala itu masih dibawah 

kolonialisme Spanyol. Ditambah, Haiti harus membayar hutang dan ganti rugi 

atas kemerdekaan yang mereka dapat dari Perancis. Pemerintah Perancis merasa 

bahwa apa yang telah mereka bangun di Haiti, serta ajaran mereka terkait 

pengelolaan sumber daya alam harus dibayar mahal
91

. Sehingga Haiti harus 

membayarnya demi mendapatkan sebuah pengakuan kemerdekaan atas Perancis, 

salah satunya dengan okupansi wilayah ke Rep.Dominika sejak 1801 hingga 

1822.Pencurian sumber daya alam Rep.Dominika yang masih bagus dan baik 

salah satunya upaya untuk membayar hutang ke Kolonial Perancis atas 

                                                           
89

 Alexandra Silver, 2010. TIME: Haiti and the Dominican Republic: A Tale of Two Countries. 

Melalui website http://content.time.com/time/world/article/0,8599,1953959,00.html diakses pada 

tanggal 10 October 2018. 
90

Ibid. 
91

Ibid. 

http://content.time.com/time/world/article/0,8599,1953959,00.html


47 
 

kemerdekaan yang Haiti peroleh, sehingga meninmbulkan dendam tersendiri 

terhadap Haiti oleh masyarakat Rep.Dominika. 

Berbeda dengan Rep.Dominika, pasca kemerdekaan atas Spanyol. 

Pemerintah Rep.Dominika membangun ekonomi dengan baik dengan pengelolaan 

sumber daya alam secara jangka panjang.  

 

4.1.1 Dinamika Migran Haiti 

 

Para Haitians (sebutan untuk migran Haiti) telah datang ke Rep.Dominika 

sejak abad ke-19 tepatnya pada tahun 1916. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh 

kolonialisasi Spanyol atas Hispaniola, kemudian Rep.Dominika merdeka dari 

Spanyol pada tahun 1821, diikuti oleh aneksasi Haiti atas Rep.Dominika, dan 

setelah itu merdeka atas aneksasi Haiti pada tahun 1822
92

. Jika dilihat dari jalan 

panjang semenjak kolonialisasi Spanyol di Hispaniola, persebaran penduduk Haiti 

(yang mayoritas berbahasa Spanyol) telah terjadi.  

Kondisi geografis menjadi salah satu penyebab banyaknya migrasi 

penduduk Haiti yang terjadi sejak tahun 1916. Wilayah Haiti yang sebagian besar 

adalah lahan tandus pasca eksploitasi besar-besaran oleh colonial Perancis 

terhadap sumber daya alam Haiti
93

. Sehingga tidak memungkinkan para penduduk 

untuk bercocok tanam dengan mudah karena lahan yang akan diolah sudah rusak 

akibat penebangan pohon skala besar, serta panen perkebunan yang tidak bersifat 

jangka panjang. Hal tersebut akhirnya berdampak pada daya dukung tanah yang 
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meurun, banyak tanaman yang rusak serta mati karena unsur hara pada tanah 

sudah habis akibat eksploitasi.  

Berbeda dengan Haiti, wilayah Rep.Dominika justru lebih subur ditunjang 

lahan pertanian yang lebih bisa meningkatkan perekonomian masyarakatnya
94

. 

Oleh karena itu, sebagian besar para migran Haiti ialah para petani yang mencari 

lahan pertanian yang lebih subur sebagai upaya mencari kehidupan yang lebih 

baik di Rep.Dominika. Kondisi tersebut juga didukung oleh Pemerintah Haiti 

guna mengatasi kemiskinan penduduknya dengan menjual penduduknya sebagai 

budak pekerja untuk bertani di Rep.Dominika
95

. Hal tersebut juga berbeda jauh 

dengan Pemerintah Rep.Dominika guna mengatasi permasalahan kemiskinan 

penduduk pasca merdeka, dengan edukasi pertanian guna mengatasi permasalahan 

pengelolahan lahan pasca eksploitasi kolonial Spanyol. 

Problematika kemiskinan yang dihadapi Haiti sudah terjadi sejak pasca 

kemerdekaan Haiti
96

. Perancis sebagai Negara yang mengkolonialisasi Haiti 

bersama sekutu Negara Eropa, Seperti Inggris dan Amerika Serikat melakukan 

tindakan embargo karena tidak terima Haiti merdeka dari tangan Perancis, sampai 

hutang atas tindakan pencurian dan perusakan asset Perancis di Haiti dibayarkan 

sebesar 90 juta emas franc
97

. Haiti yang tergolong Negara baru membayar sisa 

hutang dengan pinjaman berbunga Tinggi, sehingga Haiti tergolong Negara 

miskin yang penuh hutang semenjak statusnya berdaulat sebagai sebuah Negara.  
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Kondisi politik serta ekonomi Haiti yang tidak stabil diawal tahun 2000, 

karena kondisi Pemerintahan Haiti yang tidak stabil dan banyak terjadi 

pelanggaran HAM dan kekerasan politis
98

. Pada tahun 1999 menurut data Inter-

American Commission of Human Rights (IACHR) terdapat sekitar 500 – 700 ribu 

migran Haiti di Rep.Dominika, hal ini juga berdasarkan data Human Right Watch 

(HRW) di tahun yang sama
99

.  Kemudian pada tahun 2001, Kedutaan Besar Haiti 

di Rep.Dominika memperkirakan terdapat 1,5 juta Haitians di Rep.Dominika
100

. 

Migran Haiti mayoritas adalah buruh kasar dan petani. 

Gambar 4 Perbandingan GDP antara Haiti dan Rep. Dominika 

 

Sumber: Country Economy
101
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Data menunjukkan bahwa GDP Rep.Dominika sejak tahun 1970 sudah 

melebihi GDP Haiti
102

. Ditunjang kondisi geografi wilayah yang menguntungkan 

Rep.Dominika, dengan area hijau yang lebih luas. Berbanding terbalik dengan 

kondisi geografis Haiti yang pegunungan tandus karena curah hujan yang lebih 

sedikit akibat awan penghujan yang terhalang oleh pegunungan di perbatasan 

Haiti dan Rep.Dominika. Rep.Dominika diuntungkan dengan kondisi alam yang 

baik
103

, sehingga menunjang berbagai sektor ekonomi, seperti pariwisata, industri 

dan pertanian. Karena sebagian besar adalah wilayah di Haiti adalah lahan tandus, 

sehingga tidak memungkinkan para penduduk untuk bercocok tanam dengan 

mudah. Berbeda dengan Haiti, wilayah Rep.Dominika justru lebih subur ditunjang 

lahan pertanian yang lebih bisa meningkatkan perekonomian masyarakatnya
104

. 

Sehingga penduduk Rep.Dominika dapat mengelola dengan baik  

 

4.2 Gambaran Umum International Organization for Migrantion (IOM) 

 

Problematika didunia yang semakin kompleks menuntut aktor-aktor selain 

Negara dan Individu untuk dapat mengambil peran dalam dinamika politik global. 

Salah satunya adalah Organisasi Internasional, dan ini menjadi salah satu efek dari 

globalisasi yang membuat adanya rasa keterikatan serta ketergantungan antar 

aktor internasional
105

. Penulis juga akan fokus pada level analisa penelitian ini 

pada aktor non-Negara, yaitu Organisasi Internasional. Organisasi internasional 
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secara umum terbagi atas Inter Governmental Organization (IGO) dan Inter non-

Governmental Organization (INGO)
106

. Keduanya mengklasifikasikan organisasi 

internasional pada keanggotaan, kegiatan, serta ruang lingkup cakupan tujuan 

yang akan dicapai dalam organisasi tersebut. Seperti halnya yang dikatakan oleh 

Clive Archer
107

, Organisasi internasional sebagai sebuah wadah yang dapat 

membantu para anggotanya untuk dapat mencapai kesepakatandan keputusan 

dalam perjanjian internasional tanpa menimbulkan konflik antar Negara. 

 

4.2.1 Sejarah IOM 

Penulis memfokuskan penelitian ini terhadap organisasi internasional, 

salah satunya adalah International Organization for Migration (IOM). IOM 

sebagai salah satu badan yang menangani permasalahan Migrasi serta 

kependudukan di seluruh dunia. IOM dalam prakteknya di dunia internasional 

didirikan pasca perang dunia ke-2 pada awalnya ditujukan untuk membantu 

penempatan para pengungsi korban perang dunia. IOM pada awal berdiri bernama 

Provisional Intergovernmental Committee for the Movement of Migrants from 

Europe (PICMME) hasil dari Konferensi Migrasi Internasional di Brussels tahun 

1951
108

. Tugas PICMME adalah membantu Pemerintah di Negara-Negara Eropa 

untuk mengidentifikasi daerah guna penempaatan dan merelokasi sekitar 11 juta 

orang migran yang terkena dampak perang dunia ke-2.   

Kemudian PICMME berganti nama menjadi Intergovernmental Committee 

for European Migration (ICEM) dan berubah lagi menjadi Intergovernmental 
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Committee for Migration (ICM) pada tahun 1952
109

. Akhirnya, pada tahun 1989 

berganti menjadi International Organization for Migrantion (IOM) hingga saat 

ini
110

. Perubahan nama ini merupakan bentuk perluasan bidang kerja IOM mulai 

dari skala Eropa hingga seluruh dunia. Adanya kerjasama antara IOM dan PBB 

dimulai pada tahun 1992, ketika PBB memberikan status Permanent Observer 

kepada IOM. 

 

Visi utama IOM ada empat yaitu
111

: 

“Central to this vision are four core elements: (1) protecting the 

rights of migrants; (2) facilitating safe, orderly and regular migration; 

(3)reducing the incidence and impacts of forced and irregular migration; 

and (4) addressing mobility consequences of natural and human-induced 

disasters.” 

 

Visi yang disebutkan diatas, menjelaskan bahwa IOM bertujuan untuk 

memproteksi, memfasilitasi, dan mengurangi insiden, serta menangani mobilitas 

korban permasalahan migran. Dalam melaksanakan tugas dan perannya 

membantu penyelesaian permasalahan terkait Migrasi dan kependudukan, IOM 

bekerjasama dengan berbagai pihak
112

. Hal ini bertujuan untuk mempromosikan 

tentang perlindungan sosial terhadap para migran, dan menjunjung tinggi hak para 

migran, serta untuk meningkatan kompetensi dan profesionalitas sebagai 
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organisasi sosial dalam membantu sesama. Jumlah anggota IOM pada tahun 2017 

adalah 168 Negara dengan total kantor cabang di lebih dari 150 Negara, dan 

kantor regional terletak di 9 kota besar di Dunia
113

. Dapat dilihat pada struktur 

organisasi IOM pada gambar 4.2 berikut. 

 

Gambar 5 Struktur Organisasi IOM 

 

Sumber: IOM
114

 

 

Dalam tubuh IOM, terdapat bagian-bagian yang bertugas untuk 

memanajemen pekerjaan dan tugas dari IOM itu sendiri. Ada 5 bagian manajemen 

dan 1 unit dari IOM yang memiliki peran dan tugas yang berbeda-beda yang 

tujuannya adalah membantu penyelesaian permasalahan migran , antara lain
115

: 
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1. Migration Health 

IOM membantu para migran dalam hal kesehatan melalui Migration 

Health Division dalam psikis mental dan kesejahteraan sosial. Hal ini 

bertujuan agar para migran dapat mendapatkan kehidupan yang lebih 

baik. Dengan kata lain, IOM memfasiliatasi migran agar terhindar dari 

penyakit menular, serta kesehatan jiwa dan raga mereka. 

 

2. Immigration and Border Management 

Dalam divisi ini, IOM membantu Pemerintah suatu Negara untuk 

menyiapkan kemampuan dalam memanajemen sebuah border, agar 

dapat memperbaiki procedural pengamanan perbatasan antar Negara. 

 

3. Assisted Voluntary Return and Reintegration (AVRR) 

IOM memfasilitasi dalam permasalahan kependudukan migran, yang 

mana ingin kembali ke Negara asal mereka, maupun yang ingin 

menetap di Negara host country para migran tersebut. IOM 

memberikan bantuan berupa, fasilitator antara migran dengan home 

country, pendataan migran, lalu memberikan akomodasi sementara 

migran. 

 

4. Labor Migration 

IOM membantu para migran pekerja di host country dengan menjadi 

fasilitator antara migran dan Pemerintah host country. IOM juga 

membantu mempersiapkan kebutuhan dan perlengkapan para 



55 
 

migranagar berguna di Negara host country maupun saat telah kembali 

ke Negara asalnya. 

 

5. Migration and Climate Change 

IOM melindungi migran yang disebabkan oleh bahaya bencana alam 

yang mengakibatkan hilangnya korban jiwa. IOM bertujuan 

mengedukasi migran, serta home country migran akan isu kerusakan 

lingkungan, serta memberikan solusi terkait saran maupun bantuan 

sosial. 

 

6. IOM Development Fund Unit 

Melalui unit ini, IOM membantu pendanaan terkait migran di Negara-

negara yang tergabung dalam anggota kelompok yang bekerjasama 

dengan IOM. Pendanaan oleh IOM ini difokuskan kepada manajemen 

migran, serta kegiatan penyuluhan hak asasi para migran (kegiatan 

sosial). 

 

Dalam implementasi usaha penyelesaian berbagai permasalahan terkait 

migran dan kependudukan, IOM telah berpengalaman dalam memberikan bantuan 

secara administratif, teknis (medis, dan penunjang kesehatan) dan non-teknis 

(konseling, dan rehabilitasi). Hal itu merupakan upaya dalam melindungi hak dari 

migran, yaitu mendapatkan perlindungan dan pertolongan
116

. Selain itu, untuk 

mengurangi migran illegal yang meninggalkan Negaranya tanpa dokumen serta 
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pesyaratan yang lengkap. Menurut International Migrant Law, saat ini migran 

ilegal lebih dikaitkan dengan penyelundupan manusia, maupun perdagangan 

manusia. 

 

4.3. Aktifitas International Organization for Migrant (IOM) di Republik 

Dominika 

 

4.3.1 Latar Belakang IOM di Republik Dominika 

Pada dasarnya, IOM secara mandiri sejak tahun 2009 telah membantu 

migran Haiti dalam proses regularisasi di Rep.Dominika
117

. Kemudian IOM 

memulai kinerjanya saat proposal mengenai bantuan oleh pihak IOM  kepada 

Pemerintah Rep.Dominika pada tahun 2011 baru diterima. Karena, pada tahun 

2010, dimana sentence 168-13 dirumuskan oleh konsitutusi Rep.Dominika oleh 

Pemerintah Rep.Dominika, wilayah Haiti terkena bencana alam gempa bumi. 

Setelah proposal pengajuan IOM dalam ikut membantu Rep.Dominika baru 

diterima dan disetujui pada Oktober 2011
118

. Sehingga program kerja IOM untuk 

membantu Rep.Dominika mengimplementasikan sentence 168-13 tersebut baru 

terlaksana pada Oktober 2011, seiring dengan meningkatnya kembali migran Haiti 

memasuki wilayah Rep.Dominka pasca Negara Haiti terkena dampak bencana 

gempa bumi. IOM telah bekerja sejak 2011 meski undang-undang sentence 168-

13  baru disahkan pada tahun 2013 oleh pemerintah Rep.Dominika, diikuti oleh 
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pembentukan PNRE
119

.PNRE adalah National Regulation Plan for Migration 

yang berisi tentang nilai-nilai yang harus dicapai dalam penyelesaian 

permasalahan migran Haiti di Rep.Dominika. 

Nilai yang harus dicapai dalam program PNRE, yaitu
120

: 

 

1. Paragraph 1 

 Isi dari Paragraph 1 yaiturancangan regularisasi berguna dalam mendata 

serta mensensus guna mendapatkan data yang sesuai dengan jumlah migran asing 

yang berada di Rep.Dominika. 

 

2. Paragraph 2 

 Isi dari Paragraph 2, yaitu rancangan regularisasi memberikan Hak 

kewarganegaraan Rep.Dominika kepada migran Haiti yang dapat memberikan 

bukti legal atas kelahirannya di di Rep,Dominika.  

 

3. Paragraph 3 

 Isi dari Paragraph 3, yaitu rancangan regularisasi mengalokasikan dana 

sebesar 30 juta Dolla Amerika Serikat guna pembiyaan proses regularisasi PNRE 

ke seluruh wilayah Rep.Dominika, serta membuka kesempatan terhadap pihak 

lain untuk dapat turut serta membantu dalam sumbangan pendanaan. 
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4. Paragraph 4 

 Isi dari Paragraph 4, yaitu rancangan regularisasi mengharuskan 

Pemerintah Rep.Dominika dan Pemerintah Haiti terus bekerjasama guna 

menghindari perselisihan politik yang dapat menganggu jalannya proses 

regularisasi, serta penyediaan data guna membantu proses pendataan 

kependudukan para migran Haiti.  

 

 Dari 4 nilai-nilai yang harus diupayakan oleh Pemerintah Rep.Dominika 

untuk menyelesaikan permasalahan migran Haiti serta mempercepat proses 

regularisasi migran Haiti. Mahkamah Konsititusi mensahkan sentence 168-13 

yang berisi upaya regularisasi migran dalam upaya menyelamatkan Hak Asasi 

Manusia para migran, serta turut serta mengajak Organisasi Internasional terkait 

guna mempercepat proses penyelesaian permasalahan. 

IOM juga memberikan informasi terkait perannya di Rep.Dominika karena 

dilatarbelakangi oleh Pemerintah Rep.Dominika. Tertulis dalam website resmi 

IOM yang selalu mengacu pada implementasi PNRE di Rep.Dominika
121

. 

Dibuktikan dengan salah satu aktivitasnya yang dituliskan dalam media press 

release IOM sebagai berikut: 

“IOM in the Dominican Republic this week signed a cooperation 

agreement with the Dominican-Haitian Women’s Movement (MUDHA by 

its Spanish acronym) to provide information and assistance in processing 

legal documents from Haitians in the Dominican Republic applying for the 
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country’s National Regularization Plan for Foreigners (PNRE by its 

Spanish acronym).”
122

 

 

Kemudian terdapat bukti lainnya yaitu: 

 

“Since the implementation of the PNRE began, IOM has supported 

public messaging and signed similar agreements with five other civil 

society organizations”
123

 

 

Dari kedua bukti laporan press release dari website resmi IOM tersebut, 

menjelaskan bahwa peran IOM dilatarbelakangi atas usahanya untuk ikut 

mengimplementasikan PNRE sesuai dengan tujuan dari Pemerintah 

Rep.Dominika menurut sentence 168-13 tahun 2013
124

.Karena tugas IOM 

memang membantu para migran yang berada di host country, serta Negara Haiti 

merupakan salah satu dari 166 member state dari IOM, demikian pula 

Rep.Dominika
125

. Sehingga upaya penyelesaian permasalahan migran Haiti di 

Rep.Dominika dapat dilakukan. 

 

4.3.2 Aktivitas IOM di Republik Dominika pada tahun 2011-2015 
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1. Tahun 2010 

Pada tahun 2010, pasca gempa hebat yang melanda wilayah Haiti, IOM 

telah berpartisipasi dalam upaya penyelamatan korban jiwa melalui dukungan 

perlindungan bagi para pengungsi Haiti yang masuk ke perbatasan 

Rep.Dominika
126

. Pasca gempa, sekitar 20.000 orang masyarakat Haiti memasuki 

perbatasan Rep.Dominika
127

. Tindakan penyelamatan ini didukung oleh 

Pemerintah Rep.Dominika, serta LSM kemanusiaan lokal (Progressio, Hermanas 

Juanistas, Casa Caribe, Centro Puente and Colectiva Mujer y Salud). IOM juga 

memfasilitasi para migran yang ingin kembali ke Haiti, sejalan dengan program 

Assisted Voluntary Return and Reintegration (AVRR).  

 

2. Tahun 2011 

Sekitar 200.000 pengungsi gempa sejak 2010, terhitung bulan Mei 2011 

telah memasuki wilayah Rep.Dominika. Menurut data Dominican General 

Directorate of Migration (DGM), sekitar 50.000 migran bertolak menuju kota 

Santiago sebagai migran di Rep.Dominika
128

. Pasca bencana gempa bumi  

gerakan migran Haiti memasuki wilayah Rep.Dominika semakin tinggi di awal 

tahun 2011
129

. Para penduduk lokal melaporkan gangguan yang mengancam 

mereka karena keberadaan pendatang Haiti karena mereka menempati fasilitas 
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umum menjadikannya kumuh serta rawan penyebaran penyakit
130

. Terhitung 

sejak Mei 2011, IOM telah mendata sekitar 2,131 para migran yang ingin kembali 

ke Haiti, serta 1,150 migran yang telah dipulangkan ke Haiti (Gambar 4.2). 

Pada tahun bulan Mei 2011 juga IOM menginisasikan pertemuan yang 

bertujuan untuk memfasilitasi kerjasama antara kedua Negara (Haiti dan 

Rep.Dominika) terkait penanganan permasalahan migran Haiti ini
131

. Dalam 

pertemuan ini IOM mempertemukan Dominican National Council for Children 

and Adolescents (CONANI), the Dominican General Directorate of Migration 

(DGM), Kementrian Luar Negeri Rep.Dominika, the Dominican Attorney 

General's Office (Lembaga Pengacara), Kepolisian Rep.Dominika, the Haitian 

Institute for Social Well-Being and Research (IBESR), the Brigade for the 

Protection of Minors (BPM) of the Haitian National Police(Kepolisian Haiti), dan 

Perwakilan Kedutaan Haiti di Rep.Dominika
132

. IOM dalam press release nya 

menegaskan bahwa agenda kali ini untuk memperkuat kerjasama antar instansi 

terkait di dua Negara, agar dampak yang ditimbulkan dari migran Haiti di 

Rep.Dominika tidak merugikan siapapun.  
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Gambar 6 Grafik Host Country di Wilayah Amerika Latin dan Karibia  Dimana  

Paling Banyak Program Assisted Voluntary Return and Reintegration (AVRR) 

Tahun 2011 

 

Sumber: IOM AVRR
133

 

 

Gambar 7 Grafik Negara Asal Migran Yang Dibantu Melalui AVRR di Wilayah 

Amerika Latin dan Karibia Tahun 2011 

 

Sumber: IOM AVRR
134
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Pada Gambar 4.3 yang terdapat grafik Negara asal migran yang dibantu 

oleh IOM melalui AVRR, Haiti terdapat pada urutan ke-2 dari seluruh Negara di 

Amerika Latin dan Karibia. Dengan data tersebut sekitar 1,150 migran Haiti yang 

dibantu oleh IOM telah dipulangkan ke Haiti
135

. Dengan Jumlah yang sama 

dengan grafik Negara dengan program AVRR terbesar adalah Rep.Dominika 

(Gambar 4.2), membuktikan bahwa memang migran Haiti adalah yang terbesar 

dibantu oleh IOM melalui program AVRR.  

 

3. Tahun 2012 

Memasuki tahun 2012, jumlah migran yang telah kembali ke Haiti sekitar 

1,721 orang
136

. Para migran Haiti yang kembali ke Negara mereka, mendapat 

bantuan berupa dana yang dapat dikembangkan sebagai usaha mikro. IOM juga 

menyelurkan bantuan dana secara langsung kepada para ibu dan sekolah-sekolah 

di Haiti sebagai upaya agar para ibu dapat memberikan perlindungan dan 

perawatan terhadap anak-anak mereka, serta pihak sekolah dapat memberikan 

pendidikan kepada anak-anak migran Haiti yang telah kembali
137

. Besaran dana 

yang diberikan yaitu USD 200 per orang dewasa
138

.  

Dana sumbangan tersebut berasal dari Bureau of Population, Refugees, 

and Migration, U.S Department of State (Kementrian Luar Negeri Amerika 

Serikat)
139

. Jean Antolin (Manager program IOM’s AVRR) mengatakan bahwa, 

para migran yang telah kembali ke Haiti menggunakan dana untuk melakukan 
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kegiatan investasi seperti ternak ayam dan kambing, serta berdagang pakaian, 

makanan, serta bahan mentah. Menurut data IOM pada Desember 2012, sekitar 

2,900 migran Haiti telah berhasil di pulangkan kembali ke Negara asalnya
140

. Hal 

tersebut dibuktikan dengan unggahan video di kanal Youtube IOM tentang 

pemulangan Migran Haiti ke Negara asalnya (Gambar 4.4). 

 

4. Tahun 2013 

Pada tahun 2013, IOM bekerjasama dengan LSM lokal (CEFASA) dalam 

melatih para migran sebelum kembali ke Haiti dengan bekal kecapakan dalam 

mengolah maupun mengoperasikan suatu barang
141

. Hal ini ditujukan kepada para 

migran, agar setelah kembali ke Negaranya, mereka dapat mengimplementasikan 

apa yang didapat disini, sehingga membuka peluang usaha-usaha baru yang 

tentunya dapat memutus rantai kemiskinan pada keluarga migran Haiti
142

. Sejak 

bulan April 2013, IOM sudah mendata sekitar 4000 migran Haiti, serta telah 

memulangkan sekitar 2,943 orang ke Haiti. Pada bulan Mei 2013, dilaporkan 

banyak terjadi Human Trafficking pada anak-anak migran Haiti. Anak-anak 

migran tersebut banyak yang dijadikan pengemis untuk meminta-minta di kota 

besar di Rep.Dominika
143

. IOM bekerjasama dengan CONANI melakukan 

tindakan edukatif maupun agresif kepada para migran di tempat penampungan 

maupun melakukan penggerebekan ke camp-camp penampungan anak-anak 
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korban Human Trafficking
144

. Dalam proses penyelidikan maupun penggerebekan 

tersebut IOM dibantu oleh pihak Kepolisian Rep.Dominika, dan Direktorat 

Keimigrasian Rep.Dominika.  

Pada bulan Agustus 2013, menurut data Dominican Office of Statistic 

terdapat sekitar 450,000 migran Haiti yang masih berada di Rep.Dominika. IOM 

hingga bulan Agustus 2013, telah memulangkan sekitar 3,598 orang migran Haiti 

untuk kembali ke Negaranya
145

. Banyak migran yang dalam kondisi lemah dan 

kekurangan, terutama migran yang berada di daerah terpencil serta pegunungan. 

IOM bekerja sama dengan LSM lokal yaitu Casa del Caribe, serta Dominico-

Haitian Human Rights Committee (CODHA)
146

. Pada tugasnya kali ini, IOM dan 

dua lembaga tersebut membantu para migran yang terdapat di daerah terpencil, 

terutama yang terkena dampak perubahan cuaca yang menyebabkan banyak lahan 

perkebunan mereka longsor dan banjir
147

. Hal tersebut membuat kondisi para 

migran semakin buruk karena tidak ada asupan makanan, serta uang untuk 

memenuhi kebutuan hidup mereka. Sehingga, banyak dari mereka yang 

memutuskan untuk kembali ke Negara asal mereka. Jean Antolin, Manager of 

IOM AVRR mengatakan bahwa keinginan migran Haiti untuk kembali ke Negara 

asalnya
148

. Karena faktor ketidakberuntungan mereka disini, nasib mereka tidak 
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semakin baik karena kemampuan mereka serta daya saing mereka yang lemah 

untuk medapat pekerjaan yang layak.  

 

5. Tahun 2014 

Pada tahun 2014, IOM mengikuti pertemuan mengenai Tuberculosis (TB) 

oleh Haitian Ministry of Health di Haiti
149

. Delegasi dari Kementrian Kesehatan 

Rep.Dominika, dan World Health Organization (WHO) turut serta dalam acara 

tersebut. Acara tersebut bertujuan untuk membuat sebuah Joint Plan mengenai 

upaya pemberantasan dan pencegahan penyakin TB yang banyak menyerang 

migran terutama migran asal Haiti
150

. IOM bekerjasama dengan lembaga terkait 

dalam mengimplementasikan Joint Plan tersebut melalui edukasi terkait 

kesehatan para migran kepada para migran Haiti di wilayah-wilayah terpencil di 

Rep.Dominika. Pada bulan Mei 2014, IOM mengikuti World Health Assembly di 

Jenewa, Swiss
151

. Dalam acara tersebut, IOM mendukung resolusi 61.17 

mengenai kesehatan para migran, dan perlunya kolaborasi dalam penuntasan 

masalah kesehatan terutama penyakit TB, yang menjadi penyakit nomor 2 

mematikan didunia
152

.  

 

 

 

 

                                                           
149

 IOM: Haiti and Dominican Republic Hold Bi-National Workshop to Fight Tuberculosis 

https://www.iom.int/news/haiti-and-dominican-republic-hold-bi-national-workshop-fight-

tuberculosis diakses pada 16 April 2018 
150

Ibid. 
151

Ibid. 
152

 WHO: Sixty-Seventh World Health Assembly. Resolution and Decision Annexes. Geneva. 2014 

Hal. 4. melalui http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA67-REC1/A67_2014_REC1-en.pdf 

diakses pada 16 April 2018 

https://www.iom.int/news/haiti-and-dominican-republic-hold-bi-national-workshop-fight-tuberculosis
https://www.iom.int/news/haiti-and-dominican-republic-hold-bi-national-workshop-fight-tuberculosis
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA67-REC1/A67_2014_REC1-en.pdf


67 
 

Gambar 8 Joins Session IOM pada bulan Mei 2014 

 

 

Sumber: IOM Rep.Dominika
153

 

 

IOM mengikuti Joins Session dalam pembahasan Dominican Republic’s 

National Plan for Regulate of Foreigners (PNRE) pada bulan Oktober 2014 di 

Santiago. Rep.Dominika. IOM yang menandatangani. MoU dengan Ministry of 

Interior and Police Rep.Dominika, sesuai dengan Presidential Decree 327-13, 

yang menjelaskan bahwa IOM bekerjasama dalam kegiatan pelaksaan 

regularisasi, funding agencies, dan administatif para migran di wilayah 

Rep.Dominika
154

. Pertemuan kali ini bertujuan untuk membahas bagaimana 

progres penyelesaian PNRE tersebut
155

. Tentu saja IOM sebagai bagian dari 
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pelaksanaan, menginginkan PNRE ini segera tuntas
156

. Sehingga. Proses 

regularisasi para migran dengan berbagai permasalahan kependudukan bisa segera 

terselesaikan. IOM dalam pertemuan tersebut, juga mengusulkan agar penggunaan 

biometric registry dalam pendataan migran dapat digunakan
157

. Serta tidak hanya 

menggunakan dokumen identitas pribadi migran, yang juga banyak tidak 

memiliknya, tetapi Pemerintah Rep.Dominika juga diharapkan melakukan 

pendataan biometric terhadap para migran. Hal tersebut dapat mempercepat 

pendataan juga PNRE itu sendiri. 

 Pada bulan November 2014, IOM bekerja sama dengan Dominican-

Haitian Women’s Movement (MUDHA) dalam mencari data serta dalam usaha 

membantu migran untuk melakukan regularisasi kependudukan. Menurut data 

Ministry of Interior and Police sebanyak 104,000 migran Haiti telah diproses data 

biometriknya
158

. MUDHA juga telah ikut bekerjasama dengan IOM dengan 700 

migran Haiti yang tinggal di sekitar ibukota Santo Domingo untuk mendaftar dan 

mendata diri
159

.  

 

6. Tahun 2015 

Pada bulan Juni 2015 dimana akhir dari program PNRE, IOM meminta 

kepada Pemerintah Rep.Dominika untuk memperpanjang masa regularisasi 
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migran Haiti
160

. Mengacu pada Migration Law 285-04 yang berisi tentang aturan 

tinggal bagi migran asing di Rep.Dominika, IOM beralasan bahwa kondisi migran 

yang jumlahnya cukup banyak serta ada wilayah yang sulit untuk dijangkau 

membuat waktu regularisasi migran dirasa kurang cukup
161

. Tetapi tidak ada 

tanggapan dari Pemerintah Rep.Dominika yang tetap membatasi bahwa akhir 

program PNRE adalah 16 Juni 2015. 

Gambar 9 Staff IOM mewawancarai migran di perbatasan Haiti dan 

Rep.Dominika 

 

Sumber: IOM
162

 

Memasuki bulan Juli 2015,  telah melewati batas deadline program PNRE. 

IOM melakukan pendataan di border Haiti dan Rep.Dominika mengenai hasil dari 

program PNRE tersebut pada tanggal 16 Juni s.d 3 Juli 2015
163

. IOM 

mendapatkan hasil dari wawancara terhadap 1,133 migran. Sebanyak 665 orang 

(58,7%) mengatakan bahwa mereka secara sukarela kembali ke Haiti, kemudian 
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sebanyak 408 orang (36%) mengatakan bahwa mereka dipaksa untuk kembali ke 

Haiti oleh entitas Pemerintahan di wilayah mereka tinggal di Rep.Dominika
164

. 

Kemudian menurut data analisa dari mereka, sebanyak 579 orang (51,1%) 

mengaku bahwa mereka lahir di Haiti, sebanyak 380 orang (33,9%) mengaku 

bahwa lahir di Rep.Dominika, dan sebanyak 93 orang (8,2%) mengaku telah 

mengurus regularisasi PNRE
165

. Pada bulan Agustus 2015, Pemerintah 

Rep.Dominika melaporkan data yaitu sebanyak 66,000 migran Haiti telah kembali 

ke Negara mereka secara sukarela dan keinginan pribadi, sisanya tidak ada data 

yang menjelaskan apakah mereka tetap berada di wilayah pedalama 

Rep.Dominika atau sudah kembali ke Haiti
166

. Hal tersebut juga membuktikan 

bahwa program regularisasi migran Haiti oleh Pemerintah Rep.Dominika 

membuahkan hasil, banyak migran Haiti yang sudah terdata tanpa terpaksa 

meninggalkan Rep.Dominika untuk kembali mencari penghidupan di wilayah asal 

mereka.  

 Pada bulan September 2015, Pemerintah Rep.Dominika mengumumkan 

hasil dari identifikasi migran Haiti setelah program PNRE selesai, yaitu sebanyak 

100,000 migran telah membuktikan status legal mereka
167

. Sedangkan sebanyak 

130,000 migran belum melengkapi dokumen meskipun telah mendata diri
168

. IOM 

telah bekerjas sama dengan Pemerintah Rep.Dominika dalam berkontribusi untuk 

melindungi para migran, dan membantu pelaksanaan program regularisasi migran 
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Haiti di Rep.Dominika, serta membantu para migran yang ingin kembali ke 

Negaranya dengan support berupa dana dan skills.  
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BAB V 

PERAN INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRANTION (IOM) 

DALAM PENYELESAIAN PERMASALAHAN MIGRAN HAITI DI 

WILAYAH REPUBLIK DOMINIKA TAHUN 2011-2015 

 

5.1 IOM Sebagai Instrumen 

 

Organisasi internasional digunakan sebagai alat atau mesin dari kebijakan 

dalam maupun luar negeri Negara-negara anggota organisasi internasional 

tersebut, dalam mempengaruhi Negara lain maupun untuk menyelesaikan 

permasalahan. Organisasi Internasional juga ikut berperan dalam perumusan 

kebijakan dalam Negeri suatu Negara atas persetujuan atau permintaan 

Pemerintah Negara yang bersangkutan.  

IOM sebagai Organisasi Internasional yang fokus terhadap permasalahan 

terkait migran Internasional.Sehingga, dalam mencapai tujuannya, IOM harus 

mampu menjadi sebuah instrumen bagi penyelesaian permasalahan migran 

tersebut. Instrumen disini ialah bagaimana visi yang dimiliki IOM sebagai alat 

kebijakan dapat sejalan dengan program kerja yang dilakukan dalam upaya 

penyelesaian masalah. Kemudian instrumen juga didapat dari upaya IOM untuk 

bisa membantu sebuah Negara dalam menyelesaikan masalah yang sesuai dengan 

isi yang terkandung padaThe National Plan to Regulate Foreigner (PNRE) yang 

diatur dalam SK Presiden Rep.Dominika 327-13 pada November 2013, dan 

menyatakan bahwa IOM juga legal dalam ikut serta menyelesaikannya
169

. 
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Melihat dari visi IOM yaitu memproteksi, memfasilitasi, dan mengurangi 

insiden, serta menangani mobilitas korban permasalahan migran
170

. Tentu saja 

IOM berupaya untuk membantu para migran Haiti yang terdampak dari berbagai 

masalah di Negara asalnya, terutama pasca gempa Haiti 2010. IOM memberikan 

bantuan perlindungan, keamanan, serta membantu proses regularisasi sesuai 

dengan tujuan PNRE, yaitu meregularisasi para migran Haiti yang legal maupun 

illegal untuk dilakukan pendataan, edukasi, maupun perlindungan terkait 

ancaman-ancaman sosial terhadap mereka.  

 

5.1.1 Kesamaan Visi dan Misi dengan IOM 

 

Peran IOM sebagai instrumen ialan bermaksud bahwa Rep.Dominika 

sebagai salah satu Negara anggota IOM dan menggunakan organisasi IOM 

sebagai suatu alat untuk mencapai tujuannya, yaitu menyelesaikan masalahn 

migran Haiti di Rep.Dominika. Sesuai dengan Visi dan Misi IOM, yaitu: 

 

Visi utama IOM ada empat yaitu
171

: 

“Central to this vision are four core elements: (1) protecting the 

rights of migrants; (2) facilitating safe, orderly and regular migration; 

(3)reducing the incidence and impacts of forced and irregular migration; 

and (4) addressing mobility consequences of natural and human-induced 

disasters.” 

 Misi utama IOM yaitu
172

: 
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 “IOM is committed to the principle that humane and orderly 

migration benefits migrants and society.” 

 

Visi dan Misi yang disebutkan diatas, menjelaskan bahwa IOM bertujuan 

untuk memproteksi, memfasilitasi, dan mengurangi insiden, serta menangani 

mobilitas korban permasalahan migran. Hal tersebut sejalan dengan apa yang 

diharapkan oleh Pemerintah Rep.Dominika terkait penanganan permasalahan 

migran Haiti di wilayahnya. Para migran baik legal maupun illegal mendapatkan 

perlindungan serta pelayanan selama proses regularisasi sesuai hak mereka 

sebagai migran.  

Sesuai dengan konsep Peran Organisasi Internasional, IOM sebagai 

instrumen dalam penyelesaian permasalahan migran Haiti di Rep.Dominika, telah 

berjalan sesuai dengan sebagaimana mestinya. IOM memiliki alat kebijakan 

dalam menjalankan perannya sebagai Organisasi migran Internasional, yaitu 

dengan adanya 5 peran & 1 unit sebagai tugas utama IOM dalam 

pengimplementasian penyelesaian permasalahan migran Internasional. Kemudian 

guna mencapai kepentingannya, IOM dalam melaksanakan tugasnya, diperlukan 

hal-hal yang mendukung guna mengimplementasikan perannya, yaitu dengan 

kebijakan atau program Pemerintah Rep.Dominika. Adanya Surat Keputusan 

Presiden (SK) 327-13 yang berisi tentang perancangan nasional The National 

Plan to Regulate Foreigner (PNRE)
173

. Dengan Plan tersebut (PNRE) yang 

melatarbelakangi IOM untuk dapat ikut berperan dalam penyelesaian 
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permasalahan migran Haiti di Rep.Dominika serta melaksanakan tugasnya 

sebagai pelaksana kebijakan. 

Berbagai bukti tertulis juga menjelaskan bahwa IOM adalah organisasi 

legal yang dapat menjalankan perannya sebagai Organisasi Internasional untuk 

dapat turun langsung ke lapangan melalui sentence atau semacam undang-undang 

yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi Rep.Dominika. IOM dapat 

menjalankan perannya, telah disetujui oleh Mahkamah Konstitusi Rep.Dominika 

sebagai bagian dari usaha penanganan permasalahan migran. Berikut adalah bunyi 

sentence 168-13 pada nomor 1.2.3.5.5
174

: 

“The Constitutional Court rulings are committed to observing 

strict adherence to international human rights standards, such as the 

American Convention on Human Rights or the San José Pact, the 

Convention on the Rights of the Child, the International Covenant on Civil 

and Political Rights, the International Convention on the Elimination of 

All Forms of Racial Discrimination, the rulings of the Inter-American 

Court of Human Rights and any other international organization whose 

jurisdiction it has recognized, to ensure the exercise of fundamental rights 

of persons within its territory” 

 

Dari point tersebut membuktikan bahwa Mahkamah Konstitusi 

Rep.Dominika berkomitmen untuk mematuhi standar dalam usaha perlindungan 

Hak Asasi Manusia (HAM) para migran Haiti di Rep.Dominika. Banyaknya 

terjadi diskriminasi dan ditujukan kepada migran Haiti, serta ketidakadilan dan 

tidak adanya perlindungan yang tepat dapat mengikis rasa kemanusiaan. Sehingga 

langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Rep.Dominika melaui Mahkamah 

Konstitusi merupakan upaya dalam menanggulangi dan menyelesaikan itu semua.  

                                                           
174

 República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SENTENCIA TC/0168/13 yang 
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Kemudian,didukung oleh data  melalui press release oleh IOM yang 

menyatakan bahwa IOM yang dilatarbelakangi oleh sikap pemerintah 

Rep.Dominika yang meminta Organisasi Internasional untuk ikut serta dalam 

penanganan permaslahan migran di Rep.Dominika.  

 

Dibuktikan dengan salah satu aktivitasnya yang dituliskan dalam media 

press release IOM sebagai berikut: 

“IOM in the Dominican Republic this week signed a cooperation 

agreement with the Dominican-Haitian Women’s Movement (MUDHA by 

its Spanish acronym) to provide information and assistance in processing 

legal documents from Haitians in the Dominican Republic applying for the 

country’s National Regularization Plan for Foreigners (PNRE by its 

Spanish acronym).”
175

 

 

Dalam press release IOM tersebut, membuktikan bahwa adanya 

kemanusiaan sebagai aktor Internasional yang berperan dalam upaya penyelesaian 

permasalahan migran di Rep,Dominika sesuai visi dan misi yang dimiliki IOM. 
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Gambar 10 Wakil Menteri IOM Washiongton Gonzalez dalam memantau proses 

regularisasi migran Haiti di Rep.Dominika tahun 2015 

 

 

Sumber: IOM
176

 

 

 Sesuai dengan program PNRE dan Pemerintah Rep.Dominika, IOM dapat 

membantu kedua Negara tersebut karena Haiti dan Rep.Dominika merupakan 

anggota Negara IOM. IOM diminta untuk ikut mendiskusikan terkait saran apa 

yang cocok bagi Pemerintah Republik Dominika dalam menyelesaikan masalah, 

serta memberikan rekomendasi kebijakan dalam mengembalikan imigran Haiti ke 

Negaranya kembali
177

. Hal tersebut sejalan dengan tugas IOM, serta membuktikan 

bahwa PNRE adalah sarana IOM untuk melaksanakan peran sebagai Organisasi 

Internasional dalam membantu menyelesaikan permasalahan terkait migran, 

terutama anggota IOM.  
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5.1.2 Program IOM (Voluntary Return and Reintegration (AVRR), Migration 

Health, dan IOM Development Fund Unit) dalam Upaya Regularisasi Migran 

sesuai dengan program PNRE 

 

Dalam tugasnya, IOM memiliki 5 peran dan 1 unit dalam menyelesaikan 

sebuah kasus atau permasalahan migran Intenasional, yaitu Migration Health, 

Immigration and Border Management, Labor Migration, Migration and Climate 

Change, dan IOM Development Fund Unit
178

. Seluruh bagian tersebut telah 

penulis jelaskan pada bab IV.  

 

1.  Voluntary Return and Reintegration (AVRR) 

 

Sebagai salah satu contoh program kerja IOM yang diimplementasikan 

dalam upaya penyelesaian masalah migran Haiti di Rep.Dominika adalah Assisted 

Voluntary Return and Reintegration (AVRR). AVRR adalah sebuah program 

IOM untuk memfasilitasi dalam permasalahan kependudukan migran, yang mana 

ingin kembali ke Negara asal mereka, maupun yang ingin menetap di Negara host 

country para migran tersebut
179

. IOM telah membantu para migran yang ingin 

kembali ke Haiti sejak 2011 dengan  berbagai pembekalan maupun bantuan dana. 

Pada tahun 2011 IOM telah membantu 1,150 migran untuk pulang ke Haiti
180

, 

pada tahun 2012 sebanyak 2,900 migran telah berhasil terbantu untuk pulang, dan 

                                                           
178
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ada kenaikan dari tahun 2011
181

. Memasuki tahun 2013, sebanyak 3,598 migran 

telah dipulangkan, tahun 2014 sebanyak 4000 orang telah dipulangkan, dan 

terakhir pada tahun 2015 sebanyak lebih dari 5000 orang telah dipulangkan secara 

legal melalui pendataan
182

.  

Gambar 11 Pemulangan para migran Haiti yang di tangani oleh IOM pada Tahun 

2013 

 

 

Sumber: IOM
183

 

 

Gambar diatas adalah salah satu contoh proses pemulangan dan 

kembalinya migran Haiti saat proses regularisasi berlangsung pada Tahun 2013. 

IOM membantu menangangi para migran dalam perjalanannya kembali ke Negara 

asal mereka melalui berbagai transportasi, lihat pada gambar 5.2, disertai bantuan 
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182

 : IOM Joins Session on Dominican Republic’s National Plan for Regularization of Foreigners. 

Op.Cit. 
183

 IOM: Haitian in Dominican, melalui website https://www.iom.int/news/haitians-dominican-

republic-helped-return-home-voluntarily-environmentally-risk-areas diakses pada 19 May 2018 

https://www.iom.int/news/haitians-dominican-republic-helped-return-home-voluntarily-environmentally-risk-areas
https://www.iom.int/news/haitians-dominican-republic-helped-return-home-voluntarily-environmentally-risk-areas


80 
 

berupa makanan dan dana santunan yang di biayai oleh U.S Department of State 

Bureau of Population, Refugees, and Migration (PRM)
184

. Hal tersebut sejalan 

dengan peran dalam IOM yaitu AVRR dalam membantu penyelesaian 

permasalahan migran Haiti di Rep.Dominika sesuai dengan isi dari program 

PNRE. Pada paragraph 1, PNRE rancangan regularisasi berguna dalam mendata 

serta mensensus guna mendapatkan data yang sesuai dengan jumlah migran asing 

yang berada di Rep.Dominika sudah dilakukan oleh IOM sebagaimana mestinya.  

 

Gambar 12 Bis yang di support oleh IOM untuk pemulangan para migran ke Haiti 

pada tahun 2013 

 

 

Sumber: IOM
185
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2.  Migration Health 

Kemudian dalam usaha peneyelesaian masalah kesehatan pada migran 

Haiti di Rep. Dominika, ada Migration Health, yaitu program IOMdalam 

memfasiliatasi migran agar terhindar dari penyakit menular, serta kesehatan jiwa 

dan raga mereka selama dalam shelter maupun daerah-daerah pedalaman di 

Rep.Dominika
186

. Program ini menyasar seluruh migran yang berada di 

pengungsian maupun shelter untuk memastikan bahwa seluruh migran yang 

dalam keadaan sehat maupun sakit untuk dapat terdata bila ada penyakit maupun 

keluhan pada diri mereka. Para migran sedang mengikuti proses regularisasi, 

sehingga IOM memastikan bahwa kondisi mereka fit. Hal ini juga akan 

mendukung kinerja IOM dan stake-holder terkait untuk mempercepat proses 

regularisasi para migram.  

Selain tinjuan langsung di lapangan dengan para migran di shelter dan 

pengungsian, IOM juga turut serta aktif dalam kerjasama dengan berbagai pihak 

masyarakat dan organisasi lain. Dalam konteks ini IOM pernah mengikuti 

pertemuan mengenai Tuberculosis (TB) oleh Haitian Ministry of Health di Haiti 

pada tahun 2014
187

. Dalam pertemuan tersebut, disepakati bahwa IOM akan 

bekerjasama dengan WHO dan Kementrian Kesehatan Rep.Dominika dan Haiti 

dalam upaya pencegahan penularan penyakit TB pada migran. Karena penyakit 

TB merupakan penyakin mematikan kedua didunia.  
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Gambar 13 Workshop oleh Haitian Ministry of Health mengenai penyakit 

Tuberculosis (TB) pada Tahun 2014 

 

Sumber: IOM
188

 

 

Gambar diatas adalah saat IOM mengikuti workshop mengenai penyakit 

Tuberculosis (TB) pada tahun 2014 dengan WHO dan Kementrian Kesehatan 

Rep.Dominika serta Haiti. Pertemuan tersebut fokus pada penanganan penyakit 

pada migran terutama para migran Haiti di pengungsian yang paling banyak 

terjadi, serta membahas pencegahan berbagai macam penyakit lainnya, terutama 

HIV/AIDS. IOM
189

 bekerjasama dengan berbagai instansi seperti Kementrian 

Kesehatan Rep.Dominika serta WHO dalam membantu menyelesaikan 

permasalahan penyakit pada migran di pengungsian.  

Salah satu hasil dari pertemuan tersebut, disepakati bahwa IOM akan 

menambah personel tenaga medis, dan agen kesehatan dalam upaya prores 

                                                           
188
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screening, pengecekan, serta member rujukan menuju tingkat selanjutnya apabila 

ditemukan penyakit yang lebih parah pada para pengungsi migran. IOM juga akan 

memberikan edukasi mengenai berbagai macam penyakit yang dapat menular 

pada pengungsi di kamp-kamp pengungsian, dan melaukan tindakan pencegahan. 

Hal tersebut dilakukan semua guna mencapai tujuan yang sesuai dengan visi-dan 

misi IOM untuk menciptakan rasa nyaman dan aman saat proses regularisasi 

migran Haiti di Rep.Dominika sedang dilaksanakan. 

 

3.  IOM Development Fund Unit 

Kemudian pada program IOM Development Fund Unit, IOM membantu 

pendanaan terkait migran di Negara-negara yang tergabung dalam anggota 

kelompok yang bekerjasama dengan IOM. Dalam kasus permasalahan ini, U.S 

Departement of State, Bureau of Population, Refugees, and Migration (PRM) 

membantu sumbangan dana yang diberikan secara langsung kepada migran yang 

akan kembali ke Negaranya
190

. IOM menjadi penyalur dana tersebut, ke tiap 

individu (dewasa) dan Ibu-ibu yang memiliki anak usia sekolah untuk 

mendapatkan dana tersebut. Besaran dana yang diberikan yaitu USD 200 per 

orang dewasa, dan tambahan USD 65 untuk ibu yang memiliki anak. IOM juga 

membantu secara mandiri sebesar USD 150 kepada sekolah-sekolah di Haiti
191

. 

Dimana terdapat anak-anak migran yang telah kembali pulang agar bisa langsung 

merasakan pendidikan tanpa hambatan biaya. 
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Gambar 14 Pemberian bantuan berupa dana kepada para Migran Haiti yang 

tangani oleh IOM 

 

Sumber: IOM
192

 

 

Gambar diatas adalah proses pembagian dana kepada para migran Haiti di 

pengungsian sebelum mereka kembali ke Negara asalnya. Hal tersebut dibantu 

oleh IOM, dana tersebut merupakan bantuan dari U.S Departement of State, 

Bureau of Population, Refugees, and Migration (PRM)
193

. Bantuan tersebut 

tentunya sangan membantu IOM sendiri guna mengimplementasikan peran 

Development Fund Unit ini. Kemudian dana tersebut juga dapat membantu para 

migran yang tidak memiliki modal untuk bisa memulai sebuah usaha baru di 

tempat asalnya kelak, sehingga rantai kemiskinan bisa diputus.Hal ini sudah 

sejalan dengan upaya mewujudkan paragraph 3 PNRE, yaitu rancangan 

regularisasi mengupayakan sumbangan dana terhadap proses regularisasi migran 
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termasuk pendanaan kepada para migran yang dapat digunakan sebagai modal 

kehidupan baru di Haiti. 

Aktivitas IOM dalam usaha mengimplementasikan visi, tujuan, serta 

tugasnya tidak lain adalah untuk mencapai goals IOM sendiri dalam menciptakan 

keamanan dan perlindungan terhadap migran Haiti sebagai sesame umat manusia, 

serta meindungi Hak Asasi Manusia yang dimiliki para migran Haiti di 

Rep.Dominika. Aktivitas IOM tersebut membuktikan bahwa IOM sebagai 

implementasi dalam usaha regularisasi para migran sesuai tujuan PNRE. 

 

5.2 IOM Sebagai Arena 

 

Organisasi internasional menyediakan sebuah forum untuk anggotanya 

dapat berkumpul dan membahas agenda serta isu-isu internasional terkini 

kemudian menghasilkan resolusi sebagai hasil dari sebuah diplomasi. IOM 

sebagai arena adalah IOM dapat menjadi wadah berbagai entitas untuk dapat 

membantu para decision-maker untuk menentukan kebijakan dan saling 

berkomunikasi dalam usaha penyelesaian permasalahan migran
194

. Komunikasi 

ini tentunya sangat diperlukan oleh aktor-aktor maupun pihak yang sedang 

memiliki permasalahan. Adanya peran Organisasi Internasional sebagai Arena 

diharapkan permasalahan tersebut bisa cepat terungkap dan dicari jalan keluarnya.  

IOM dalam perannya sebagai arena yaitu menjadi wadah dan forum untuk 

menyelesaikan masalah migran Haiti di Rep.Dominika, juga turut andil dalam 

menginisiasi pertemuan guna membantu serta mempercepat proses regularisasi 
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para migran. Sehingga hak para migran untuk mendapatkan pelayanan dan 

perlindungan saat proses regularisasi dapat tercapai serta tepat sasaran.  

 

5.2.1 IOM Menginisiasi Pertemuan Berbagai Institusi 

IOM telah menginisiasi berbagai pertemuan mengenai usaha dalam 

penyelesaian masalah migran Haiti di Rep.Dominika. Salah satunya adalah saat 

IOM menginisasikan pertemuan yang bertujuan untuk memfasilitasi kerjasama 

antara kedua Negara (Haiti dan Rep.Dominika) terkait penanganan permasalahan 

migran Haiti pada Tahun 2011
195

. Dalam pertemuan ini IOM mempertemukan 

Dominican National Council for Children and Adolescents (CONANI), the 

Dominican General Directorate of Migration (DGM), Kementrian Luar Negeri 

Rep.Dominika, the Dominican Attorney General's Office (Lembaga Pengacara), 

Kepolisian Rep.Dominika, the Haitian Institute for Social Well-Being and 

Research (IBESR), the Brigade for the Protection of Minors (BPM) of the Haitian 

National Police(Kepolisian Haiti), dan Perwakilan Kedutaan Haiti di 

Rep.Dominika, serta perwakilan dari UN Bodies yaitu UNICEF, UNDP, dan 

UNHCR
196

. 

Tujuan dari pertemuan kali ini adalah untuk membahas permasalahan 

migran anak-anak yang menjadi korban kekerasan maupun human trafficking. 

Para studi kasus yang dialami oleh migran anak-anak Haiti, para anak-anak 

tersebut dipaksa menjadi gelandangan, dan pengemis jalanan di  sudut-sudutkota 
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Santo Domingo, Ibukota Rep.Dominika
197

. Mereka bekerja atas perintah makelar 

dan penadah pengemis serta gelandangan, karena kondisi anak-anak tersebut 

terlantar dan terpisah dari orang tua mereka. Hal tersebut mengugah Pemerintah 

Rep.Dominika, IOM, dan stake-holder lainnya untuk segera mencarikan solusi 

serta perlindungan kepada anak-anak dibawah umur tersebut. IOM menyatakan 

bahwa inisiasi pertemuan kali ini untuk memperkuat kerjasama antar instansi 

terkait di dua Negara, agar dampak yang ditimbulkan dari tindakna Human 

Trafficking terhadap migran anak-anak Haiti di Rep.Dominika. 

Melihat penjelasan tersebut, membuktikan bahwa IOM memang telah 

menjalankan tugasnya sesuai dengan konsep Organisasi Internasional, yaitu 

sebagai Arena, dengan menginisiasi pertemuan dengan stake-holder terkait, forum 

tersebut pada akhirnya dapat dijadikan sebagai pencarian solusi terkait 

perlindungan migran anak-anak Haiti. Melihat pada nilai PNRE, yaitu paragraph 

4, rancangan regularisasi mengharuskan Pemerintah Rep.Dominika dan 

Pemerintah Haiti terus bekerjasama guna menghindari perselisihan politik yang 

dapat menganggu jalannya proses regularisasi, serta penyediaan data guna 

membantu proses pendataan kependudukan para migran Haiti telah diupayakan 

oleh IOM untuk terealisasikan. IOM terus berupaya membantu para migran yang 

terkena masalah, maupun melindungi HAM dari para migran Haiti yang berada di 

Rep.Dominika sembari mengimplementasikan program PNRE.  
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5.2.2 IOM Menjalin Mitra Kerja 

IOM melakukan kerjasama dengan berbagai institusi guna membantu serta 

mepercepat proses regularisasi migran Haiti di Rep.Dominika. Jumlah 

undocumented migran yang sangat banyak, tentu saja tidak mampu IOM tangani 

selurunya. Pada tahun 2013 IOM bekerjasama dengan LSM lokal (CEFASA) 

dalam melatih para migran sebelum kembali ke Haiti dengan bekal kecapakan 

(softskill). Hal ini bertujuan agar para migran dapat mempunyai kemampuan 

untuk melakukan usaha atau bisnis yang berguna untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya kelak ketika kembali ke Haiti.  

 Kemudian pada bulan Mei 2013, IOM bekerja sama CONANI, Kepolisian 

Rep.Dominika, dan Direktorat Keimigrasian Rep.Dominika, melakukan tindakan 

edukatif maupun agresif kepada para migran di tempat penampungan maupun 

melakukan penggerebekan ke camp-camp penampungan anak-anak korban 

Human Trafficking
198

. Hal terebut agar para mafia perdagangan manusia terutama 

anak migran Haiti bisa dihentikan, karena hal tersebut sama saja melanggar HAM 

para migran untuk hidup tenang dan aman di Negara Host Country
199

.  

 IOM menjadi wadah untuk para aktor untuk saling bekerjasama dan 

membantu satu sama lainnya dalam upaya penyelesaian permasalahan migran di 

Rep.Dominika, juga membantu jalannya regularisasi migran Haiti yang juga terus 

mengupayakan perlindungan terhadap migran atas ancaman mafia perdagangan 

manusia atas kondisi migran yang lemah. 

 

 

                                                           
198

 IOM: Haitian child victims of trafficking in Dominican Republic receive assistance. Op.Cit 
199
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5.3 IOM Sebagai Aktor 

 

Dalam bukunya, Clive Archer menyebutkan bahwa peran Organisasi 

Internasional adalah sebagai Aktor. Aktor yang dimaksud ialah sebagai pelaksana 

kebijakan dan sifatnya independen ataupun tidak bisa di ikut campurkan dengan 

intervensi dari pihak yang tidak berkepentingan.  

Organisasi internasional sebagai aktor yang independen yang setap 

keputusan anggota yang diambil tanpa dipenggaruhi pihak luar selain Negara 

anggota organisasi ataupu pihak diluar wujud organisasi internasional. IOM 

berperan sebagai pembuat keputusan, sekaligus sebagai pelaksana atas upaya 

perlindungan terhadap migran Haiti di wilayah Rep.Dominika.  

IOM dalam perannya sebagai aktor yang telah melaksanakan kebijakan 

pada program PNRE dalam membantu Pemerintah Rep.Dominika untuk 

meregularisasi para migran Haiti di wilayahnya. IOM juga berperan aktif dalam 

memberikan solusi terkait penangan regularisasi migran Haiti kepada Pemerintah 

Rep.Dominika.  

 

5.3.2 Aktivitas IOM Sebagai Decision Maker dalam Join Session PNRE 

IOM Dalam perannya sebagai Aktor dalam melaksanakan tugasnya 

sebagai pelaksana kebijakan, juga turut serta aktif dalam pertemuan (Join Session) 

dalam pembahasan penyelesaian permasalahan migran Haiti di 

Rep.Dominika.IOM mengikuti Join Session dalam pembahasan Dominican 

Republic’s National Plan for Regulate of Foreigners (PNRE) pada bulan Oktober 
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2014 di Santiago, Rep.Dominika
200

. IOM bersama dengan The Ministry of 

Interior and Police Dominican Republic sebagai institusi legal yang meminta 

IOM untuk turut serta dalam usaha regularisasi para migran di Haiti sejak 2011. 

Tujuan diselenggarakannya pertemuan tersebut adalah untuk mengetahui 

bagaimana progres pelaksanaan PNRE oleh instansi terkait. Dalam pertemuan ini 

IOM mengusulkan kepada Pemerintah Rep.Dominika juga diharapkan melakukan 

pendataan biometric terhadap para migran, guna mempercepat proses pendataan 

serta regularisasi. Terbukti, pada akhir tahun 2014, Pemerintah Rep.Dominika 

menggunakan metode data biometrik, dengan hal tersebut telah rampung sekitar 

104,000 data migran Haiti di Rep.Dominika
201

. 

Dari penjelasan diatas, dapat dilihat bahwa IOM dapat menjadi aktor 

untuk lahirnya sebuah solusi atas permasalahan terkait pendataan migran Haiti 

yang sangat banyak jumlahnya. Respon Pemerintah Rep.Dominika juga cukup 

baik dalam menerima masukkan serta ikut membantu pengadaan barang tersebut.  

Peran IOM dalam penanganan permasalahan migran Haiti di wilayah 

Rep.Dominika memang penuh dengan tantangan. Program regularisasi migran 

Haiti tentu saja memiliki banyak kendala, salah satunya banyaknya migran Haiti 

yang tidak berdokumen lengkap saat melakukan pendataan program PNRE. 

Sehingga, IOM berupaya berkordinasi dengan Pemerintah Rep.Dominika terkait 

kemudahan pengurusan regularisasi para migran Haiti.  

  

                                                           
200

 IOM: IOMJoins Session on Dominican Republic’s National Plan for Regularization of 

Foreigners. Op.Cit. 
201

 IOM: IOMSupports Haitians Applying for Regularization in Dominican Republic. Op.Cit 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan dan Saran 

 

 Berdasarkan pemaparan serta data-data yang penulis sajikan, dapat 

disimpulkan bahwa International Organization for Migration (IOM) adalah 

organisasi Internasional yang menangani permasalahan kemanusiaan, terutama 

terkait migran Internasional. IOM yang mempunyai 4 visi utama yaitu,IOM 

bertujuan untuk memproteksi, memfasilitasi, dan mengurangi insiden, serta 

menangani mobilitas korban permasalahan migran.Dalam menjalankan tugasnya, 

IOM memiliki berbagai tugas utama dalam upaya penanganan permasalahan 

migran Internasional. Yaitu,  Migration Health, Immigration and Border 

Management, Assisted Voluntary Return and Reintegration (AVRR), Labour 

Migration, Migration and Climate Change, dan IOM Development Fund 

Unit.Tugas dari IOM tersebut menjadi implementasi tindakan IOM dalam 

menjalankan perannya sebagai Organisasi Internasional yang berperan dalam 

membantu penyelesaian permasalahan melalui regularisasi migran Haiti di 

Rep.Dominika dari tahun 2011-2015.  

 IOM juga sebagai tempat untuk berkomunikasi yang pada akhirnya dapat 

membuat maupun menentukan kebijakan dan langkah selanjutnya dari masalah 

yang dihadapi. Tentu saja IOM selalu berupaya menjunjung tinggi HAM dari para 

migran dengan mengadakan agenda pertemuan terkait pambahasan masalah 

migran, salah satunya human trafficking. IOM bekerja sama dengan CONANI, 
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Kepolisian Rep.Dominika, dan Kementrian Imigrasi Rep.Dominika untuk sama-

sama mengedukasi serta memerangi para pelaku human trafficking terhadap 

migran Haiti di Rep.Dominika. Hal tersebut menunjukkan bahwa IOM betul-betul 

berupaya untuk melindungi para migran dari kejahatan di Host Country mereka.  

 Peran IOM sebagai Organisasi Internasioal yang aktif dalam berbagai 

insiasi maupun saran kepada Pemerintah Rep.Dominika, membuktikan bahwa 

IOM memang melaksanakan tugasnya sebagai aktor Internasional. Juga IOM 

membuat sebuah pelatihan khusus kepada para migran sebelum kembali ke 

Negara asalnya dengan softskill, yang nantinya bisa berguna sebagai modal usaha 

atau berbisnis bagi para migran Haiti. IOM memberika saran terkait pendataan 

biometric kepada Pemerintah Rep.Dominika, sehingga pendataan akan lebih 

cepat. Aktivitas IOM dalam meregularisasi para migran di Haiti juga dibuktikan 

dengan banyaknya migran yang telah terdata pada tahun 2015. Sebanyak 104,000 

migran Haiti telah terdata melalui program PNRE.  

 Penulis melihat bahwa peran IOM sebagai Organisasi Internasional sudah 

cukup baik, dan lebih dominan pada peran sebagai Instrument. Karena IOM 

menjalankan perannya guna melaksanakan program PNRE yang digagas oleh 

Pemerintah Rep.Dominika. Peran sebagai instrument sendiri, dari 5 program dan 

1 unit program kerja IOM, hanya dengan 2 program dan 1 unit yang dapat 

terimplementasikan secara nyata dalam aktivitasnya meregularisasi migran Haiti 

di Rep.Dominika. Hal ini dikarenakan 3 program lainnya, sudah teratasi tanpa 

perlu adanya aktivitas IOM dalam meneyelesaikannya atau tidak adanya 

permasalahan terkait yang memungkinkan IOM menggunakan 3 program lainnya 

untuk menyelesaikannya. Serta dalam upaya menjalankan 4 nilai yang harus 
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dicapai melalui program PNRE, peran IOM sebagai Organisasi Internasional 

dapat memenuhi 3 nilai tersebut, dengan 1 program yang tidak bisa IOM jalankan 

karena terkait pemberian kewarganegaraan kepada migran Haiti yang lahir di 

Rep.Dominika. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peran IOM dalam 

penyelesaian permasalahan migran Haiti di wilayah Rep.Dominika dapat 

dikatakan cukup berhasil dan mencakup program kerja IOM serta nilai-nilai yang 

harus diwujudkan pada PNRE. Hal ini dikarenakan cukup banyak nya migran 

yang berhasil melakukan regularisasi dan rasa terimakasih dari Pemerintah 

Rep.Dominika atas kinerja IOM dalam program PNRE.  

 Saran oleh penulis melalui penelitian ini, yaitu agar lebih banyak untuk 

mencari data-data terkait akivitas-aktivitas Organisas Internasional secara detail 

dan harus dengan data yang asli. Karena banyaknya data yang sifatnya mentah, 

perlu untuk membuktikan kebenaran data tersebut atau memang data tersebut 

hanya bersifat sementara, dan ada data yang lebih baru. Konsep Peran Organisasi 

Internasional mengharuskan peneliti kedepannya untuk berhati-hati dan lebih 

fokus terhadap kasus yang akan diamati, terutama urgensi penelitian yang 

terkadang malah melihat kesisi yang lain berbanding terbalik dengan perspektif 

yang seharusnya kita gunakan.   
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