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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Secara geografis, Asia Tenggara adalah kawasan regional yang dikelilingi 

oleh wilayah lautan dan perairan yang luas. Dengan dikelilingi oleh Samudera 

Pasifik, Samudera Hindia dan laut-laut nasional maupun internasional, hal 

tersebut yang kemudian memberikan keuntungan dan keistimewaan tersendiri 

bagi kawasan Asia Tenggara. Laut di Asia Tenggara bukan hanya dimanfaatkan 

sebagai jalur transportasi ataupun potensi pariwisata semata. Laut juga dapat 

memberikan keuntungan ekonomi bagi suatu negara yaitu melalui sumber 

makanan berupa ketersediaan ikan dan hewan lainnya yang dapat dikonsumsi, 

atau bahkan diekspor ke negara lain. 

Asia Tenggara adalah salah satu kawasan pengekspor produk perikanan
1
 

terbesar di dunia. Kondisi geografis wilayah Asia Tenggara yang banyak 

dikelilingi oleh laut, merupakan faktor pendukung terbesar yang berperan dalam 

hasil produksi perikanannya. Sejak tahun 2006, hasil tangkapan produk perikanan 

di kawasan ini telah melebihi 50 persen dari produksi dunia. Grafik 1.1 

menunjukkan bahwa dalam kurun waktu dua tahun, Asia Tenggara memiliki hasil 

                                                             
1 Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 2004, perikanan adalah semua 
kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan 
lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang 
dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. 
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produksi perikanan yang paling besar apabila dibandingkan dengan kawasan 

regional lainnya.  

Grafik 1.1 

Jumlah Hasil Produksi Perikanan Berdasarkan Kawasan Regional di 

Dunia Tahun 2011-2012 

Catatan: dalam juta ton 

Sumber: diolah dari The State of World Fisheries and Aquaculture (FAO, 2014) 

Grafik 1.1 menunjukkan bahwa di tahun 2011-2012, Asia Tenggara 

merupakan kawasan regional penghasil produk perikanan terbesar di dunia dengan 

total 30.348.827 ton. Namun meskipun demikian, tidak semua negara di kawasan 

ini dapat berkontribusi dalam meningkatkan angka produksi perikanan. Menurut 

data FAO tahun 2014, setidaknya hanya terdapat enam dari sepuluh negara di 

Asia Tenggara yang dapat memproduksi ikan dari kawasan laut di wilayah 

teritorialnya. 
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Tabel 1.1 

Negara-Negara Penghasil Produk Perikanan di Kawasan 

Asia Tenggara Tahun 2003-2012 

2012 

Ranking 
Country 

2003 2011 2012 

(Tonnes) 

1 Indonesia 4.275.115 5.332.862 5.420.247 

2 Viet Nam 1.647.133 2.308.200 2.418.700 

3 Myanmar 1.053.720 2.169.820 2.332.790 

4 Philippines 2.033.325 2.171.327 2.127.046 

5 Thailand 2.651.223 1.610.418 1.612.073 

6 Malaysia 1.283.256 1.373.105 1.472.239 

Total 6 major countries 12.943.772 14.965.732 15.383.095 

Sumber: diolah dari The State of World Fisheries and Aquaculture (FAO, 2014) 

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa Indonesia memiliki angka tertinggi di Asia 

Tenggara dalam menghasilkan produk perikanan. Hal tersebut turut membuat 

Indonesia dikategorikan sebagai negara penghasil produk perikanan pertama 

terbesar di Asia Tenggara, karena mampu menghasilkan sebesar 76% dari total 

perikanan tangkap di tingkat global (FAO, 2014). Di tahun 2003-2012, hasil 

tangkapan produk perikanan Indonesia selalu mengalami peningkatan, yaitu 

dengan angka tertinggi di tahun 2012 sebesar 5.420.247 ton. Secara lebih spesifik, 

Badan Pusat Statistik juga turut memiliki data pendukung yang menunjukkan 

jumlah produksi perikanan cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. 
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Grafik 1.2 

Total Produksi Perikanan Indonesia Tahun 2000-2014 

Catatan: dalam ribu ton 

Sumber: diolah dari data Badan Pusat Statistik 2016 (www.bps.go.id) 

Grafik 1.2 menunjukkan bahwa di tahun 2014, total produksi perikanan 

Indonesia dapat mencapai lebih dari 6 juta ton. Data tersebut juga didukung oleh 

data yang dikeluarkan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Analisis 

Data Pokok Kelautan dan Perikanan 2014, yang menyatakan bahwa produksi 

perikanan tangkapan di tahun tersebut mencapai 6,20 juta ton, dan merupakan 

yang tertinggi di Asia Tenggara (IOM, 2016). Menteri Keuangan Republik 

Indonesia yaitu Sri Mulyani Indrawati juga turut menyampaikan bahwa produksi 

tersebut telah memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara dalam bentuk 

ekspor perikanan senilai US$4,64 miliar (KKP, 2014). 

Kondisi geografis Indonesia yang dikelilingi oleh wilayah perairan yang 

kaya akan Sumber Daya Alam, merupakan faktor pendukung terpenting dari 

banyaknya jumlah ikan yang mampu dihasilkan setiap tahunnya. Berdasarkan 

Surat Badan Informasi Geospasial Nomor: B-3.3/SESMA/IGD/07/2014, luas 
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wilayah perairan Indonesia
2
 adalah 6.320.000 km² atau merupakan 75% dari 

seluruh luas total Negara Kesatuan Republik Indonesia (KKP, 2014). Dengan 

adanya kondisi tersebut dan didukung pula oleh data statistik yang ditampilkan di 

atas, maka laut merupakan kekuatan utama dan sektor paling berpotensi bagi 

Indonesia. Potensi Indonesia di bidang perikanan dan kelautan tersebut, lantas 

membuat para investor asing tertarik untuk menanamkan modal atau bahkan 

membuka perusahaannya di wilayah Indonesia. 

PT. Pusaka Benjina Resources (PBR) adalah salah satu contoh investasi 

asing asal Thailand yang tertarik dengan potensi kelautan dan perikanan 

Indonesia. Dengan mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan 

dan diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, PBR sudah resmi 

beroperasi di Benjina sejak tanggal 28 Juni 2007 (www.news.detik.com 

13/04/2016). PBR adalah perusahaan Thailand yang berafiliasi atau beroperasi 

secara joint venture dengan perusahaan lokal di daerah Benjina, Kepulauan Aru, 

Maluku. 

Sejak didirikan tahun 2007, PBR kerap kali terlibat kriminal atau masalah 

dengan berbagai instansi di Indonesia. Data yang terhimpun oleh Satuan Tugas 

IUU Fishing Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, Kementerian Perhubungan dan Direktorat Jenderal Pajak di tahun 

2013-2015, mencatat bahwa PBR telah melakukan berbagai pelanggaran yang 

                                                             
2
 Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 2004, perairan Indonesia adalah 

laut territorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalamannya. 

http://www.news.detik.com/
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terkait dengan sektor perikanan yaitu antara lain praktek illegal fishing
3
, korupsi, 

pelanggaran pajak dan bea cukai, pelanggaran keimigrasian dan berbagai bentuk 

perbudakan modern (perdagangan manusia, eksploitasi, buruh paksa) (IOM, 

2015).  

Pada Maret 2015, PBR dan Indonesia mendapatkan sorotan tajam dari 

dunia internasional akibat adanya tindak eksploitasi terhadap ribuan Anak Buah 

Kapal (ABK) asing yang dipekerjakannya. Berdasarkan investigasi dari 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia beserta Satuan 

Tugas (Satgas) 115 IUU Fishing, menemukan bahwa terdapat ribuan ABK asing 

asal Thailand, Myanmar, Kamboja dan Laos telah menjadi korban kejahatan yang 

dilakukan oleh pihak perusahaan. Hasil verifikasi lapangan yang dilakukan oleh 

KKP beserta jajarannya, menemukan bahwa jumlah ABK yang bekerja di PBR 

adalah sebanyak 1.242 orang. Mereka terdiri dari warga negara Thailand (746 

orang), Myanmar (341 orang), Kamboja (58 orang) dan Laos (8 orang) (CNN 

Indonesia, 2015). Sementara itu, Ketua Satgas 115 IUU Fishing, Mas Achmad 

Santosa turut menambahkan bahwa di kasus PBR, terdapat pula pekerja asal 

Indonesia, yaitu sebanyak 89 orang (Liputan 6, 2015). Namun, pekerja asal 

                                                             
3 Menurut International Plan of Action yang dikeluarkan oleh FAO di tahun 2001, Illegal Fishing 
adalah kegiatan penangkapan ikan: 

(1) Yang dilakukan oleh suatu negara tertentu atau kapal asing di perairan yang bukan 
merupakan yurisdiksinya tanpa izin dari negara yang memiliki yurisdiksi atau kegiatan 
penangkapan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan negara itu; 

(2) Yang dilakukan oleh kapal berbendera salah satu negara yang tergabung sebagai anggota 
Regional Fisheries Management Organization (RFMO) tetapi pengoperasian kapal-kapalnya 
bertentangan dengan tindakan-tindakan konservasi dan pengelolaan perikanan yang telah 
diatur oleh RFMO. Negara RFMO wajib mengikuti aturan yang ditetapkan atau aturan lain 
yang berkaitan dengan hukum internasional; 

(3) Yang bertentangan dengan perundang-undangan suatu negara atau ketentuan 
internasional, termasuk aturan-aturan yang ditetapkan negara anggota RFMO. 
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Indonesia ini bukan hanya dipekerjakan sebagai ABK saja, melainkan ada juga 

yang menjabat sebagai pegawai serta pejabat tinggi di kantor PBR. 

Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yaitu Susi Pudjiastuti, 

di dalam pidatonya pada tanggal 25 Maret 2015, menyatakan bahwa “Berdasarkan 

hasil investigasi yang dilakukan, PBR telah melakukan slavery atau perbudakan di 

Benjina” (CNN Indonesia, 2015). Pada saat proses evakuasi, terdapat beberapa 

ABK asal Myanmar yang bercerita bahwa beberapa tindakan kriminal yang 

mereka dapatkan antara lain dipukul dan disetrum, dipaksa untuk bekerja hampir 

tidak ada hentinya dalam sehari, tidak diberikan akses untuk mendapatkan air 

bersih dan makanan yang layak dan dilarang untuk pulang ke negara asalnya 

(McDowell & Mason, 2015). Pada saat KKP melakukan evakuasi dan investigasi 

di bulan April 2015, terdapat kesaksian dari ABK asing yang tidak ingin 

disebutkan identitasnya bahwa ia telah dieksploitasi, sempat dikurung di dalam sel 

milik perusahaan, memperoleh luka lebam dan sayatan di sekujur badan (CNN 

Indonesia, 2015). Tindak-tindak ini merupakan bentuk eksploitasi atas 

kepentingan tertentu dan bertujuan untuk memperkaya perusahaan.  

Selain terdapat kesaksian terkait tindak kejahatan terhadap para ABK 

asing tersebut, terdapat pula hasil investigasi gabungan tim KKP dengan pihak 

Thailand yang terdiri dari Duta Besar Thailand, Paskorn Siriyaphan; dan asisten 

kepala kepolisian Thailand, Siridchai Anakeveing (CNN Indonesia, 2015). Dari 

hasil investigasi gabungan tersebut, ditemukan sebanyak 77 pemakaman massal 

ABK asing PBR di areal Pantai Pulau Benjina (CNN Indonesia, 2015). Kondisi 

pemakaman tersebut letaknya sangat tidak beraturan dan hanya terdapat papan-
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papan nisan bertuliskan informasi mengenai nama para ABK asing, tempat lahir, 

agama, kapal dan tanggal kematiannya. 

Keluarga para ABK asing mengaku pernah mencari keberadaan ABK 

PBR. Namun, seiring berjalannya waktu dan tidak ada kabar yang kunjung 

datang, maka keluarga mereka mengasumsikan bahwa para ABK tersebut telah 

meninggal (Detik, 2015). Suasana haru pun berlangsung pada saat para ABK PBR 

diperbolehkan pulang ke negara asalnya pada tahun 2015, setelah selama 

bertahun-tahun tertahan di Maluku. Ada seorang ibu yang berteriak-teriak sambil 

menangis dan kemudian pingsan saat melihat anak lelakinya pulang. Ada juga 

yang harus menelan kesedihan karena anak lelakinya tidak ikut pulang karena 

anaknya dikabarkan telah meninggal di Benjina dan sebagian ada yang dibuang ke 

laut (Detik, 2015). 

Selain KKP, Satgas IUU Fishing dan pihak Thailand, respon juga datang 

dari Presiden Joko Widodo yang meminta pihak kepolisian untuk membentuk 

Satgas Terpadu demi mengusut tuntas kasus penangkapan ikan illegal dan 

tindakan kejahatan yang terjadi di Benjina, Kepulauan Aru, Maluku (CNN 

Indonesia, 2015). Berdasarkan investigasi dari Satgas Terpadu Kepolisian 

tersebut, dinyatakan bahwa terdapat delapan tersangka dari kasus eksploitasi ABK 

asing di Benjina. Lima di antara mereka adalah kapten kapal yang 

berkewarganegaraan Thailand dan tiga lainnya merupakan pegawai perusahaan 

yang berkewarganegaraan Indonesia (CNN Indonesia, 2015). 
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Kasus eksploitasi oleh PBR merupakan kasus kejahatan transnasional
4
. 

Hal tersebut dikarenakan kasus ini melibatkan banyak ABK yang 

berkewarganegaraan dari negara lain. Kasus yang terjadi di PBR merupakan satu 

contoh yang fakta bahwa ternyata di tahun 2015, masih terdapat suatu bentuk 

penindasan terhadap kaum pekerja. Kasus yang terjadi di PBR bukan hanya 

melanggar hak-hak buruh, tetapi lebih dari itu, yaitu hak perseorangan untuk 

hidup bebas dan hak untuk hidup dengan layak (IOM, 2015). 

Tindak eksploitasi terhadap ABK asing oleh PBR tersebut merupakan 

salah satu contoh yang menunjukkan bahwa praktek perbudakan belum benar-

benar hilang dari dunia ini, dan di Indonesia pada khususnya. Terlebih lagi, 

Indonesia merupakan negara yang patuh akan hukum dan peraturan yang terkait 

dengan buruh. Hal tersebut dibuktikan dari kesadaran tinggi Indonesia yang telah 

meratifikasi ILO Convention sejak tahun 1950. Bahkan, Indonesia adalah negara 

pertama di Asia dan ke lima di dunia yang telah meratifikasi seluruh konvensi 

pokok ILO (ILO, 2012). Terdapat 8 konvensi penting ILO yang telah diratifikasi 

oleh Indonesia, yaitu Konvensi Kerja Paksa, Konvensi Hak Berorganisasi dan 

Berunding dan Berunding Bersama/Secara Kolektif, Konvensi Kesamaan 

Pengupahan, Konvensi Kebebasan Berserikat dan Perlindungan atas Hak 

                                                             
4 Menurut United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC), suatu 
tindakan dapat dikatakan sebagai kejahatan transnasional, apabila: 

(a) Dilakukan di lebih dari satu negara 
(b) Dilakukan di satu negara tetapi perencanaan, pengarahan dan kontrolnya dilakukan di 

negara lainnya 
(c) Dilakukan di satu negara tetapi melibatkan kelompok kejahatan terorganisir yang 

terlibat dalam aktivitas kriminal di lebih dari satu negara 
(d) Dilakukan di satu negara tetapi memiliki efek yang penting bagi negara lain (UNODC, 

2004) 
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Berorganisasi, Konvensi Penghapusan Kerja Paksa, Konvensi Diskriminasi 

(Pekerjaan dan Jabatan), Konvensi Usia Minimum dan Konvensi mengenai 

Penghapusan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Terburuk 

Pekerjaan untuk Anak (ILO, 2012). Dengan adanya konvensi-konvensi tersebut, 

seharusnya para buruh dengan kewarganegaraan Indonesia atau asing, dapat 

dijamin hak dan dihindarkan dari berbagai bentuk kejahatan di dalam perusahaan. 

Peneliti melihat bahwa fenomena eksploitasi oleh PBR merupakan salah 

satu bukti bahwa praktek perbudakan yang dahulu marak di abad ke 19, kini telah 

muncul kembali di abad ke 21. Bahkan, eksploitasi yang terjadi di Abad 21 ini 

terhitung lebih canggih karena korbannya lintas negara dan melibatkan 

perusahaan joint-venture sebagai perantaranya. Dengan demikian, penelitian ini 

bertujuan untuk meneliti penyebab utama dapat terjadinya praktek eksploitasi di 

sektor perikanan oleh perusahaan, terutama oleh PBR yang berada di Maluku, 

Indonesia. 

1.2 Rumusan Masalah 

Apakah faktor penyebab terjadinya kasus eksploitasi terhadap Anak Buah 

Kapal (ABK) asing oleh PT. Pusaka Benjina Resources yang terjadi tahun 2015? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-

faktor penyebab terjadinya eksploitasi ABK asing oleh PT. Pusaka 

Benjina Resources di tahun 2015 
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1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mendeskripsikan kasus eksploitasi terhadap ABK asing oleh PT. 

Pusaka Benjina Resources tahun 2015 

2. Menganalisis penyebab terjadinya kasus eksploitasi oleh PT. 

Pusaka Benjina Resources 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat akademis, yaitu diharapkan penelitian ini dapat memberi 

kontribusi terhadap disiplin Ilmu Hubungan Internasional mengenai 

penyebab dapat terjadinya tindak eksploitasi terhadap para pekerja, dalam 

lingkup rantai perdagangan internasional. 

1.4.2 Manfaat praktis, yaitu diharapkan penelitian ini mampu 

memberikan sumbangan dalam upaya pemecahan masalah, khususnya 

masalah eksploitasi yang terjadi di sektor perikanan internasional. Selain 

itu, penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi sumber informasi 

maupun pengetahuan bagi masyarakat mengenai fenomena eksploitasi 

buruh yang masih sering ditemukan, dan bagaimana interaksi global dapat 

mempengaruhi langgengnya fenomena tersebut. 

1.5 Landasan Teori 

1.5.1 Teori Primitive Accumulation 

Teori primitive accumulation merupakan salah satu bagian dari 

Marxisme. Teori ini ditemukan oleh Karl Marx sebagai bentuk penolakan 

terhadap asumsi Adam Smith mengenai cara suatu modal (capital) suatu 

dapat terkumpul. Menurut Adam Smith, suatu ekonomi dapat berkembang 
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karena adanya tindakan sukarela dari para buruh (Perelman, 2000). 

Akumulasi para buruh dapat diraih melalui proses yang damai dengan cara 

bekerja yang giat, hingga pada akhirnya dapat membuat diri mereka kaya 

(Harvey, 2005). Marx kemudian membantah penjelasan Adam Smith 

bahwa “capital comes dripping from head to toe, from every pore, with 

blood and dirt” (Perelman, 2000). Sebelum mendapatkan upahnya, para 

buruh disiksa dengan berbagai cara (Perelman, 2000). Hal ini selanjutnya 

disebut oleh Marx sebagai “primitive accumulation”, yaitu suatu kondisi 

ketika terdapat unsur pemaksaan dan kekerasan yang digunakan untuk 

memisahkan para buruh dari upah yang akan diberikan (Zarembka, 2012). 

Primitive accumulation menganggap bahwa menggunakan 

kekerasan terhadap pekerja merupakan cara yang efektif untuk 

meningkatkan akumulasi kapital (Brass, 2010:26). Bentuk kekerasan 

tersebut dapat bervariasi, yaitu termasuk tindak perampasan paksa hingga 

tindakan kekerasan individu (Glassman, 2006). Zarembka turut 

menambahkan bahwa bentuk primitive accumulation lainnya secara 

spesifik adalah apabila menambah lebih banyak jam kerja untuk para 

buruh, bahkan sekalipun melanggar undang-undang kerja (Zarembka, 

2012). 

Sedangkan menurut Milan Zafirovski, bentuk primitive 

accumulation lainnya adalah apabila terjadinya tindak eksploitasi. Bagi 

Marx, eksploitasi buruh terjadi apabila para buruh tidak memperoleh upah 

yang seharusnya mereka dapatkan setelah memproduksi suatu barang 
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(Zafirovski, 2002:463). Upah yang seharusnya mereka dapatkan, pada 

prakteknya bukan mengalir kepada mereka. Upah tersebut dapat diarahkan 

kepada pihak lain, seperti pihak kapitalis (dalam hal profit), penyewa 

(dalam hal suatu kepentingan), pemilik tanah (dengan sistem sewa), 

pemerintah (pajak dan investasi) dan lainnya (Zafirovski, 2002:463). 

Di dalam primitive accumulation, selain terdapatnya tindak 

eksploitasi dan kekerasan, posisi para buruh juga sangat direndahkan. 

Mereka tidak memiliki posisi penting selain sebagai „mesin hidup‟, yang 

memiliki nilai penting bagi orang lain (Marx, 1973:465). Hal ini sesuai 

dengan pandangan Marxisme bahwa tujuan yang paling utama dari setiap 

kegiatan, semata-mata adalah karena kepentingan ekonomi. Sementara itu, 

kepentingan politik (bahkan status para buruhnya) dan lainnya 

dikesampingkan. 

Di dalam buku Capital, Marx menyatakan bahwa tujuan akhir dari 

primitive accumulation dan dipisahkannya para buruh dari upah yang 

seharusnya mereka dapatkan adalah karena untuk memperkaya pihak 

kapitalis (Perelman, 2000). Meskipun secara politik eksploitasi tidak 

dibenarkan, namun kepentingan ekonomi kapitalis adalah yang pada 

akhirnya mendorong para buruh untuk bekerja keras meskipun diberikan 

upah yang tidak sebanding. Pihak kapitalis membayar upah para buruh 

kurang dari nilai yang mereka hasilkan dan meraup keuntungan untuk diri 

mereka sendiri.  
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Penelitian ini menggunakan teori Primitive Accumulation sebagai 

salah satu alat yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada. 

ABK asing di PBR merupakan korban eksploitasi oleh pihak perusahaan, 

yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan perusahaan. Cara yang 

digunakan oleh pihak perusahaan untuk meningkatkan pendapatan 

perusahaan adalah dengan cara menyiksa para ABK asing dan 

mempekerjakannya melebihi batas waktu maksimal, bahkan sekalipun 

melanggar undang-undang kerja yang ada. 

1.5.2 Global Value Chain (GVC) 

 GVC merupakan salah satu teori globalisasi yang ditemukan sekitar 

tahun 1990an oleh Gary Gereffi (Gereffi & Stark, 2016:7). Sejak 

kemunculannya tersebut, GVC telah menjadi cara yang paling sering 

digunakan untuk mengamati arus perdagangan internasional seperti 

kelancaran investasi serta sistem produksi di dalam dunia ekonomi (ILO, 

2016:1). Di dalam ekonomi internasional, GVC didefinisikan sebagai 

serangkaian aktivitas pengolahan suatu barang yang melewati tahap 

produksi, distribusi hingga konsumsi (Gereffi & Stark, 2016:7), yang 

seluruh kegiatan value chain nya dilakukan oleh lebih dari satu perusahaan 

yang biasanya dipisahkan oleh batas geografis suatu negara (Global Value 

Chain Initiative, 2016). 

 Selain Gereffi, Mayer et al (2016) juga menyatakan bahwa selain 

berkedudukan sebagai salah satu teori globalisasi, GVC juga telah menjadi 
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suatu perhatian besar bagi Ekonomi Politik Internasional sejak tahun 

1990an. Ekonomi Politik Internasional sejak periode tersebut telah dibentuk 

pula oleh berbagai unsur, seperti GVC, globalisasi, dunia industri, serta pola 

transaksi perusahaan multinasional yang panjang dan terintegrasi secara 

vertikal (Mayer et al., 2016). 

 GVC ini melibatkan pola produksi yang dikoordinasikan dan 

dikendalikan oleh lebih dari satu perusahaan, namun perusahaan-perusahaan 

tersebut terpisah atau terfragmentasi secara fungsional dan geografis (Mayer 

et al., 2016). Fungsi dari fragmentasi dalam proses produksi suatu barang 

bukan lagi terbatas pada perdagangan internasional dalam hal barang jadi, 

melainkan mengenai perdagangan barang setengah jadi, atau yang disebut 

sebagai trade in tasks (Grossman and Rossi, 2008). Perusahaan-perusahaan 

yang terpisah secara geografis (selanjutnya disebut sebagai networks), 

bersifat internal bagi suatu perusahaan multinasional. Di dalam GVC, baik 

lead firm maupun networksnya merupakan satu kesatuan yang bertugas 

untuk menjalankan sistem sourcing, produksi, serta distribusi, yang 

bertujuan menghasilkan barang jadi untuk dikonsumsi (Ponte & Sturgeon, 

2017). 

 Gereffi et al menyatakan pula bahwa secara umum terdapat lima 

tipologi atau tipe di dalam value-chain governance. Yang dimaksudkan 

dengan governance ini adalah pihak lead firm, commodity supplier atau 

turn-key supplier, serta konsumen (Gereffi et al., 2005).  Tipe governance 

yang pertama adalah markets. Tipe ini menggambarkan bahwa keterkaitan 
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pasar tidak bersifat sementara, karena seiring dengan seringnya transaksi 

diulang-ulang maka pasar dapat bertahan dari waktu ke waktu. Tipe markets 

ini dicirikan dengan tingginya kapabilitas supplier, tingginya kemampuan 

untuk memantau transaksi, serta rendahnya kompleksitas transaksi karena 

adanya kemudahan koordinasi (Gereffi et al., 2005). 

 Tipe governance yang kedua adalah modular. Dalam tipe ini, 

biasanya supplier membuat produk sesuai spesifikasi konsumen dan 

bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kompetensi proses teknologi. Ciri 

dari tipe modular ini adalah tingginya kapabilitas pihak supplier, tingginya 

arus pertukaran informasi dan teknologi yang cepat dan akurat, serta 

tingginya kompleksitas transaksi (Gereffi et al., 2005). 

 Tipe governance yang ketiga adalah relational. Tipe ini memiliki 

interaksi yang kompleks antara pihak penjual dan pembeli, namun terkadang 

menciptakan saling ketergantungan dan tingginya tingkat spesifikasi aset. 

Interaksi ini dapat mudah diatur melalui reputasi yang telah dibangun, 

ataupun ikatan keluarga atau kelompok sosial. Ciri dari tipe ini adalah 

tingginya kapabilitas supplier, besarnya kompleksitas transaksi, namun 

rendahnya pertukaran informasi karena jarangnya interaksi tatap muka (face-

to-face) (Gereffi et al., 2005). 

 Tipe governance yang keempat adalah captive. Dalam tipe ini, 

supplier kecil secara transaksi sangat bergantung pada banyaknya jumlah 

pembeli. Network seperti ini sering ditandai oleh tingginya tingkat 
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pemantauan dan kontrol dari lead firm. Adapun ciri dari tipe captive ini 

adalah rendahnya kapabilitas supplier, tingginya akses pertukaran informasi, 

serta tingginya kompleksitas transaksi. Supplier dinilai memiliki tingkat 

kompetensi yang rendah dalam memenuhi spesifikasi barang yang 

dibutuhkan. Namun, pihak lead firm akan selalu berusaha untuk mengunci 

pihak supplier, agar tidak membuat kesalahan besar dan memotong 

keuntungan dari usaha mereka (Gereffi et al., 2005) 

 Tipe governance yang terakhir adalah hierarchy. Tipe ini utamanya 

dicirikan dengan adanya integrasi vertikal, contohnya seperti hubungan 

kantor pusat ke anak perusahaannya. Ciri lainnya adalah rendahnya 

kapabilitas supplier, rendahnya arus pertukaran informasi serta tingginya 

kompleksitas transaksi. Dalam tipe ini, biasanya didorong oleh kebutuhan 

untuk mengelola jaringan input dan output, serta untuk mengendalikan 

sumber daya. Dari berbagai penjelasan tersebut, Gereffi et al kemudian 

membuat skema lima tipe governance di dalam GVC. Skema tersebut 

sebagaimana digambarkan di dalam Bagan 1.1. 

 

 

 

 

 



 
 

18 
 

Bagan 1.1 

Governance di dalam Global Value Chain 

 

 

Sumber: (Gereffi et al., 2005) 

Selain mengamati aspek ekonomi global, GVC juga mengamati 

kondisi buruh yang bekerja dalam sistem internasional. Akibat adanya GVC, 

jumlah buruh migran yang ingin mencari pekerjaan di luar negara asalnya 

pun dapat meningkat. Di dalam GVC, hal ini disebut sebagai outsourcing. 

Outsourcing terhadap buruh tersebut biasanya dilakukan di negara 

berkembang (OECD, 2014:18). Murahnya upah buruh di negara 

berkembang, merupakan salah satu faktor pendorong bagi lead firm untuk 

dapat menjaring buruh kelas rendah atau menengah dari negara tersebut 

(OECD, 2014:18). GVC menjelaskan pula bahwa outsourcing tersebut 

melibatkan pihak ketiga dalam proses rekruitmen para buruh, yaitu seperti 

Market Modular Relational Captive Hierarchy 
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kontraktor buruh atau broker. Hal ini disebut sebagai “triangular 

employment relationship”, yaitu ketika terpisahnya campur tangan pihak 

perusahaan dari calon buruh yang akan direkrut (ILO, 2016). Namun, ketika 

membahas mengenai perlindungan hak-hak buruh bagi buruh migran dalam 

rantai pasokan global, GVC menilai bahwa hal tersebut sangat bergantung 

pada aspek penegakan hukum negara dan tanggungjawab para aktor yang 

terlibat (ILO, 2016). Dengan kata lain, berbagai tindak pelanggaran terhadap 

buruh dapat terjadi apabila lemahnya penegakan hukum dan lemahnya 

tanggungjawab pihak perusahaan yang mempekerjakan mereka. 

Selain menggunakan teori Primitive Accumulation dari Marxisme, 

penelitian ini juga menggunakan teori GVC. Teori ini dipilih karena 

berdasarkan tipologi governance GVC, PBR dikategorikan sebagai pihak 

supplier. PBR tunduk kepada lead firm lain yang bertujuan untuk 

memproduksi barang setengah jadi atau jadi, yang akan dijual ke negara 

maju. 

1.6 Metode Penelitian 

1.6.1 Definisi Konseptual 

1.6.1.1 Eksploitasi 

Karl Marx mendefinisikan eksploitasi sebagai suatu kondisi ketika 

sekelompok orang memproduksi suatu surplus atau barang, dan mereka berada di 

bawah kontrol orang lain yang memiliki power lebih besar (Bottomore, 1991). 

Dalam definisi yang lebih luas, Marx mendefinisikan eksploitasi sebagai 

penggunaan paksa atas tenaga kerja buruh yang tidak dibayar, ataupun dibayar 
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dengan upah yang minim (Lapon, 2011). Marx juga berpendapat bahwa sumber 

keuntungan dan kekuatan utama di balik produksi kapitalis adalah buruh yang 

tidak dibayar (Lapon, 2011). Sehingga bagi Marx, eksploitasi adalah hal yang 

membentuk fondasi sistem kapitalis. 

Charles Tilly turut mendefinisikan eksploitasi sebagai bentuk 

pengecualian sekelompok orang terhadap full value added atas barang yang telah 

mereka produksi. Full value added yang Tilly maksudkan adalah dalam bentuk 

pembagian upah atau gaji. Sehingga, bagi Tilly sesuatu dianggap sebagai 

eksploitasi apabila adanya ketimpangan antara sistem pembagian upah dan usaha 

yang telah dilakukan (Tilly, 1998:98). Tilly juga turut membagi tiga elemen 

penting di dalam eksploitasi, yaitu adanya pemegang kekuasaan, adanya 

pengecualian berdasarkan kategori-kategori tertentu dan adanya hubungan yang 

tidak simetris antara besarnya gaji dan usaha (Tilly, 1998:98). Dengan demikian, 

eksploitasi kerap kali dihubungkan dengan adanya kondisi ketidakadilan. Bentuk 

ketidakadilan tersebut bukan hanya mengkontrol atas seseorang/kelompok, 

ataupun situasi orang yang lemah (vulnerability), tetapi juga mengambil 

keuntungan yang pembagiannya tidak merata/adil (UNODC, 2015). 

United Nations Office on Drugs and Crime di dalam Issue Paper 

Exploitation tahun 2015, menyebutkan bahwa terdapat beberapa bentuk 

eksploitasi di abad 21 ini. Bentuk eksploitasi tersebut antara lain perbudakan di 

bidang industri, eksploitasi untuk prostitusi, forced labour, pekerja di perusahaan 

sweatshop dan pencurian organ manusia (UNODC, 2015). 
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1.6.1.2 Anak Buah Kapal (ABK) Asing 

Menurut Maritime Labour Convention (MLC) 2006, ABK adalah setiap 

orang yang dipekerjakan atau terikat atau bekerja dalam kapasitas apapun di atas 

kapal (ILO, 2006). Sedangkan menurut Work in Fishing Convention 2007, yang 

dimaksud dengan ABK adalah setiap orang yang dipekerjakan atau terlibat dalam 

kapasitas apapun atau melakukan pekerjaan di atas kapal penangkap ikan, tetapi 

tidak termasuk nakhkoda, personel Angkatan Laut, ataupun pengamat perikanan 

(ILO, 2007). Sehingga, ABK asing adalah mereka yang bekerja di atas kapal 

penangkap ikan, namun mereka bukan berasal dari negara tempat mereka 

dipekerjakan. Atau dengan kata lain, “asing” yang dimaksudkan merujuk kepada 

bedanya wilayah yurisdiksi atau kewarganegaraan yang mereka miliki. 

Sebagai konvensi utama yang bertujuan untuk melindungi ABK 

(seafarers), MLC turut mengatur hak-hak dasar yang harus diperoleh ABK selama 

mereka dipekerjakan di wilayah laut. Salah satunya adalah mengenai jam kerja 

para ABK, yang tercantum di dalam Pasal 2 Ayat 3 MLC. Di dalam pasal tersebut 

disebutkan bahwa jam kerja maksimal para ABK tidak boleh melebihi: (1) 14 jam 

dalam periode waktu 24 jam; dan (2) 72 jam dalam periode satu minggu (ILO, 

2006). Selain itu, terdapat pula hak para ABK untuk mendapatkan perlindungan 

ataupun pelayanan kesehatan sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 4 Ayat 1 

MLC (ILO, 2006). 
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1.6.1.3 Industri Perikanan 

Menurut FAO, industri perikanan adalah kegiatan penangkapan ikan baik 

untuk tujuan rekreasi ataupun komersial, yang meliputi rangkaian kegiatan 

pemanenan, pengolahan dan pemasaran ikan tersebut (FAO, 2014). Sementara itu, 

Amerika Serikat melalui Undang Undang negaranya yang tertuang dalam 15 U.S. 

Code § 521 mengenai Industri Perikanan juga memiliki definisi tersendiri. Di 

dalam Undang Undang tersebut, disebutkan bahwa industri perikanan merupakan 

pihak yang melakukan kegiatan sebagai nelayan yang menangkap, mengumpulkan 

atau melakukan budidaya produk akuakultur yang bertindak bersama-sama dalam 

asosiasi, perusahaan atau secara individual; dengan atau tanpa modal dalam 

kegiatan menangkap, memproduksi, pengolahan dan mempersiapkan produk 

perikanan tersebut untuk diperdagangkan di dalam ataupun luar negeri (U.S 

House of Representatives, 1934). 

Indonesia juga memiliki definisi tersendiri terkait industri perikanan, 

seperti yang tercantum dalam Undang Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang 

Perikanan. Di dalam UU tersebut, industri perikanan didefinisikan sebagai 

kegiatan industri yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber 

daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan 

sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan 

(KKP, 2009). 
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1.6.2 Operasionalisasi Konsep 

1.6.2.1 Eksploitasi 

Pada penelitian ini, eksploitasi yang dimaksud adalah tindakan 

pemanfaatan para ABK asing untuk meningkatkan profit perusahaan. Selain itu, 

tindak eksploitasi yang dimaksudkan antara lain adalah dipekerjakan melebihi 

batas waktu maksimal, diberikan upah yang minim atau bahkan tidak diberikan 

sama sekali, serta adanya berbagai tindak kekerasan fisik terhadap para ABK. 

1.6.2.2 Anak Buah Kapal (ABK) Asing 

 Pada penelitian ini, ABK asing yang dimaksudkan adalah para pekerja di 

atas kapal yang bukan berasal dari wilayah Indonesia, melainkan dari Thailand, 

Myanmar, Laos dan Kamboja. 

1.6.2.3 Industri Perikanan 

Pada penelitian ini, industri perikanan yang dimaksudkan adalah kegiatan 

praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dijalankan 

oleh PT. Pusaka Benjina Resources beserta network nya yang berada di Thailand. 

1.6.3 Desain/Tipe Penelitian 

Tipe penelitian ini adalah eksplanatif. Penelitian eksplanatif adalah jenis 

penelitian yang bertujuan untuk menemukan penjelasan tentang mengapa suatu 

kejadian atau gejala terjadi. Hasil akhir dari penelitian ini adalah gambaran 

mengenai hubungan kasualitas atau sebab-akibat. Penelitian ini berbentuk 

eksplanatif karena penulis memiliki tujuan untuk menjelaskan faktor atau alasan 
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yang menyebabkan timbulnya kasus eksploitasi terhadap ABK asing di sektor 

perikanan oleh perusahaan internasional yang terjadi di kawasan Indonesia.  

1.6.4 Jangkauan Penelitian 

Jangkauan waktu yang akan dibahas di dalam penelitian ini adalah tahun 

2015. Alasan jangkauan penelitian dilakukan pada tahun 2015 adalah karena pada 

tahun tersebut, kasus eksploitasi terhadap ABK asing yang dilakukan oleh PBR 

telah terkuak oleh media dan pemerintah Indonesia. Pada tahun yang sama, kasus 

eksploitasi tersebut diproses secara hukum, serta ABK asing asal Thailand, 

Myanmar, Kamboja dan Laos juga dipulangkan ke negara asalnya. Selain itu, 

yang paling penting adalah di tahun tersebut izin operasi perusahaan PBR di 

Indonesia juga dicabut. 

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data 

Beberapa cara yang akan ditempuh penulis untuk mengumpulkan data, 

bukti dan informasi untuk memperkuat penelitian yaitu: 

1. Penelitian lapangan (field research) yaitu mengumpulkan data melalui 

wawancara, korespondensi email, maupun observasi dengan pihak terkait 

untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini. 

Adapun pihak yang menjadi sumber informasi bagi penulis yaitu staf 

Satgas 115 IUU Fishing, staf Kementerian Hukum dan HAM RI, serta 

Kasubdit Penyidikan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. 
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2. Studi Kepustakaan (library research), yaitu mengumpulkan data dengan 

melakukan interprestasi terhadap ide-ide dan informasi yang diberikan 

oleh sumber data untuk kemudian diaplikasikan dalam kasus yang sedang 

diteliti. Data diperoleh melalui buku, jurnal ilmiah, surat kabar online, 

undang-undang, perjanjian internasional, serta sumber informasi lain yang 

relevan. 

1.6.6 Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik penelitian 

kualitatif. Menurut Denzin dan Lincoln (1985) dalam Moleong (2009), teknik 

penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan 

maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan 

melibatkan berbagai metode yang ada. Pernyataan tersebut diperinci lagi oleh 

Bogdan dan Biklen (1982) dalam Moleong (2009) yang mengemukakan bahwa 

analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan 

data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat 

dikelola, mensistensiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa 

yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang akan diceritakan 

kepada orang lain. 

Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk menunjukkan kausalitas 

dengan menggambarkan dan menjelaskan (Winata, 2011). Dari hubungan 

kausalitas dan antarfenomena tersebut, selanjutnya akan terkumpul data yang akan 

dianalisis secara eksplanatif. Oleh karena itu, di dalam penelitian kualitatif cara 
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yang digunakan untuk menjelaskan suatu fenomena dan hubungan kausalitasnya, 

adalah dengan menggunakan kata, bukan angka. 

Menurut Lexy J Moleong, terdapat beberapa tahap yang diperlukan untuk 

menganalisis data. Pertama, proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh 

data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang 

sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, 

gambar, foto dan sebagainya (Moleong, 2009:247). Setelah dibaca, dipelajari dan 

ditelaah, langkah yang kedua adalah dengan melakukan reduksi data. Reduksi 

data yang dimaksudkan oleh Moleong adalah dengan langkah membuat abstraksi. 

Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan 

pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya 

(Moleong, 2009:247). 

Langkah yang ketiga dalam menganalisis data adalah dengan 

menyusunnya dalam satuan-satuan. Satuan yang dimaksudkan adalah kesatuan 

informasi yang berfungsi untuk menentukan atau mendefinisikan kategori 

(Lincoln & Guba, 1985:344). Setelah disusun ke dalam satuan-satuan, langkah 

yang keempat adalah dengan membuat kategori-kategori (kategorisasi) sambil 

membuat koding. Adapun tugas pokok kategorisasi tersebut antara lain untuk 

mengelompokkan satuan-satuan yang telah dibuat ke dalam bagian-bagian isi 

yang secara jelas berkaitan, merumuskan aturan/batasan setiap kategori dan juga 

sebagai dasar untuk pemeriksaan keabsahan data, dan untuk menjaga agar setiap 

kategori yang telah disusun satu dengan lainnya mengikuti alur yang telah dibuat 

(Lincoln & Guba, 1985:347-351). 



 
 

27 
 

Langkah kelima di dalam menganalisis data menurut Moleong adalah 

dengan mengadakan pemeriksaan keabsahan data. Pemeriksaan keabsahan data 

tersebut antara lain adalah dengan memeriksa kembali kategorisasi yang telah 

dibuat, tujuannya adalah untuk menghindari data yang bersifat tumpang tindih 

ataupun yang bersifat ambigu (Moleong, 2009:254-255). Langkah terakhir 

sebelum selesai menganalisis data adalah dengan melakukan tahap penafsiran 

data dalam mengolah hasil sementara menjadi hasil akhir (Moleong, 2009:247). 

1.6.7 Sistematika Penulisan 

Penelitian ini terbagi dalam empat bab, dengan sistematika penulisan 

sebagai berikut: 

a. Bab I: Pendahuluan 

Bab ini memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, landasan teori dan metode penelitian 

yang terdiri dari definisi konseptual, operasionalisasi konsep, 

desain/tipe penelitian, jangkauan penelitian, teknik pengumpulan data, 

teknik analisis data dan sistematika penulisan. 

b. Bab II: Eksploitasi ABK Asing oleh PBR 

Bab ini akan memaparkan sejarah pendirian PBR di Indonesia, faktor 

pendorong para ABK asing untuk bekerja di sektor perikanan, proses 

dan modus operandi dalam perekrutan para ABK, serta penjelasan 

mengenai tindak eksploitasi oleh PBR. 
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c. Bab III: Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Eksploitasi ABK Asing 

oleh PBR 

Bab ini akan berisi analisis faktor penyebab terjadinya eksploitasi oleh 

PBR yang akan dibantu dengan menggunakan teori yang relevan. 

d. Bab IV: Penutup 

Bab ini akan berisi tentang kritik dan saran penulis mengenai kasus 

yang diteliti. Bab ini juga akan memuat kesimpulan dari penulis tentang 

penelitian ini. 


