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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Skripsi ini menelaah tentang bagaimana jalur penyelamatan pencari suaka 

Korea Utara yang lazim disebut sebagai Asia’s Underground Railroad terbentuk 

dan faktor apa yang membentuknya. Ribuan rakyat Korea Utara telah mengambil 

risiko kehilangan hidupnya, meninggalkan negaranya, untuk mencari 

penghidupan yang lebih baik sebagai akibat dari krisis kelaparan yang melanda 

negara itu pada pertengahan 1990an. Mereka tidak bisa begitu saja melintas ke 

Korea Selatan lewat perbatasan antara Korea Utara dan Korea Selatan. Hal ini 

hampir mustahil mengingat daerah yang disebut sebagai Demilitarized Zone 

(DMZ) ini merupakan daerah perbatasan berpagar tinggi, penuh dengan ranjau 

darat, dijaga ketat oleh tentara yang siap berperang kapan saja, dengan hutan yang 

penuh dengan binatang buas karena jarangnya manusia yang melintasinya.1 Arus 

keluar warga Korea Utara dari negaranya ini telah menambah isu dan tantangan 

kemanusiaan baru bagi komunitas internasional, namun nyaris tak terlihat dan 

dihiraukan akibat fokus dunia yang lebih terarah pada program nuklir Korea 

Utara. 

Hingga awal 1990an, perbatasan antara Tiongkok dan Korea Utara relatif 

stabil dan dengan demikian kontrol keamanan di perbatasan antara Tiongkok-

Korea Utara tidak terlalu ketat.2 Dengan runtuhnya Uni Soviet pada 1990an, 

pengamanan di perbatasan mengalami perubahan dan perkembangan baru karena 

                                                           
1 Tom O‘Neill, ―Korea‘s DMZ: Dangerous Divide‖ National Geographic July 2013 
http://ngm.nationalgeographic.com/features/world/asia/north-korea/dmz-text/1 (akses pada 28 
April 2015). 
2 Andrei Lankov, ―North Korean Refugees in Northeast Tiongkok,‖ Asian Survey, no. 6 
November-December 2004: 857. 
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beberapa hal. Pertama, krisis ekonomi Korea Utara dimana sekitar dua juta orang 

meninggal karena kelaparan, memaksa rakyat Korea Utara keluar dari negaranya 

untuk bertahan hidup dan mencari makan. Kedua, korupsi dan suap yang 

menjangkiti pemerintahan Korea Utara membuat perbatasan dengan Tiongkok 

lebih mudah untuk dilalui. Ketiga, normalisasi hubungan antara Tiongkok dan 

Korea Selatan pada 1992 berkontribusi pada peningkatan secara cepat aktivitas 

ekonomi para penduduk etnis Korea yang berdiam di area perbatasan dengan 

Tiongkok, menarik banyak rakyat kelaparan dan miskin di Korea Utara untuk 

datang. Beberapa penyebab ini menimbulkan ketidakamanan di perbatasan dan 

terjadi arus keluar pelintas batas sehingga membuat pemerintah Korea Utara 

kemudian memperketat pengawasan dan penjagaannya di perbatasan dengan 

Tiongkok dan Rusia.3 

Eric Yoong-Joong Lee mengkategorikan para pelintas batas Korea Utara 

ini dalam dua kelompok: pertama, mereka yang melintas batas ke Tiongkok 

hanya sebentar (short-term visit) untuk mencari uang dan makanan bagi 

keluarganya lalu kembali, dan kedua, mereka yang memang sengaja melintas 

dengan niat untuk meninggalkan Korea Utara baik karena alasan ekonomi ataupun 

politik dan tinggal di negara lainnya. Sejak 1997, banyak dari pelintas batas Korea 

Utara tidak kembali ke negaranya dan tinggal secara illegal di Tiongkok, terutama 

di provinsi bagian utara seperti Yinji karena penjagaan yang semakin ketat dari 

pihak Korea Utara sehingga mereka tidak bsiamenyusup kembali.4  

                                                           
3 Eunbee Chung, ―The Chinese Government‘s Policy Toward North Korean Defectors‖ Yonsei 
Journal of International Studies, 2013 dalam http://theyonseijournal.com/tag/defectors/ (akses 
pada 17/02/2015), p. 287. 
4 Catherine, Petersson, ―Escaping the Hermit Kingdom: An Analysis of Tiongkok‘s policy towards 
North Korean Refugees.‖ MRSK30 Vårterminen 2012. Mänskliga rättighetsstudier 
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Pada 2000, Pemerintah Amerika Serikat melaporkan ada sekitar 75.000 

hingga 125.000 rakyat Korea Utara yang berada di Tiongkok. Pada 2005, 

perkiraan berkurang menjadi 30.000 hingga 50.000 karena meningkatnya 

penjagaan baik dari pemerintah Korea Utara dan Tiongkok. Saat ini tidak ada data 

akurat berapa jumlah pelintas batas Korea Utara yang berada di Tiongkok namun 

diperkirakan hingga 100.000 jiwa berada di Tiongkok.5  

Yang membedakan para pelintas batas Korea Utara dengan para pelintas 

batas lainnya di dunia yang  juga menjadi salah satu faktor penarik (pull factor) 

bagi mereka untuk meninggalkan negaranya adalah sudah tersedianya 

resettlement program6 dan jaminan penerimaan sebagai pencari suaka bagi 

mereka di Korea Selatan7 dan juga di Amerika Serikat.8 Selain itu, hal lain yang 

menjadi faktor penarik yang paling utama bagi para pelintas batas untuk 

mengambil risiko keluar dari Korea Utara dan datang ke Tiongkok adalah adanya 

anggota keluarga di Tiongkok, dan juga di Korea Selatan. Para defektor9 di Korea 

Selatan mengirimkan uang dan mencarikan informasi dan koneksi agar anggota 

                                                           
5 Chung,―The Chinese Government‘s Policy Toward North Korean Defectors‖ p. 287. 
6 Program yang disediakan bagi para pencari suaka di suatu negara bertujuan agar para pencari 
suaka ini dapat membaur dengan masyarakat barunya. Lihat di 
http://www.metafilter.com/124057/Hanawon-South-Koreas-Resettlement-Program-for-North-
Korean-Refugees (akses pada 29/10/2014). 
7 program resettlement yang ditawarkan berada di Hanawon Resettlement Center yakni fasilitas 
yang didirikan pemerintah Korea Selatan pada 1999 bertujuan untuk mempersiapkan para 
pengungsi Korea Utara agar dapat berinteraksi dan berintegrasi dengan lingkungan baru di Korea 
Selatan yang sama sekali berbeda dengan negara asalnya. Disini diberikan pembekalan mengenai 
kehidupan sosial, pelatihan keterampilan, dan  kelas bahasa. Setelah lulus, mereka akan menerima 
sejumlah uang dan perumahan untuk mereka tinggal dan hidup bersama masyarakat lihat di 
http://www.metafilter.com/124057/Hanawon-South-Koreas-Resettlement-Program-for-North-
Korean-Refugees (akses pada 29/10/2014). 
8 North Korea Human Rights Act 2004 yang disahkan Kongres dan ditandatangani presiden Bush 
pada 2004 yang memberikan perlindungan legal dan bantuan bagi para pengungsi Korea Utara 
serta organisasi non-profit yang membantu mereka. Lihat di North Korea Human Rights Act 2004 
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-108publ333/html/PLAW-108publ333.htm (akses pada 28 
April 2015). 
9 Defektor, dalam politik internasional biasa digunakan bagi mereka yang dianggap berpindah 
kesetiaan terhadap negaranya. Mereka yang keluar dari Korea Utara dianggap pengkhianatan dan 
tidak loyal terhadap negara menurut Konstitusi Korea Utara.  
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keluarga mereka yang ingin kabur dapat juga sampai ke Korea Selatan.10 

Informasi mengenai kehidupan yang jauh lebih baik di Korea Selatan juga sedikit 

demi sedikit sampai ke penduduk yang ada di Korea Utara melalui penyelundupan 

DVD drama Korea Selatan, siaran radio Amerika dan Korea Selatan, cerita dari 

mulut ke mulut, dan membuka para penduduk Korea Utara terhadap ide baru dan 

aspirasi.11 

Penduduk Korea Utara yang lari ke Tiongkok ini terus berada dalam 

ketakutan akan deportasi12 dan repatriasi13 oleh pemerintah Tiongkok. Tiongkok 

tidak mengakui status mereka sebagai pengungsi dan menganggap mereka sebagai 

migran ekonomi ilegal. Pelintas batas yang masuk ke wilayah Tiongkok jika 

tertangkap akan dideportasi kembali ke Korea Utara dimana mereka akan 

mengalami perlakuan yang begitu buruk ,ulai dari penyikasaan, kekerasan 

seksual, pengguguran paksa pada wanita hamil, makanan yang jauh dari layak dan 

perlakuan burk lainnya di kamp konsentrasi karena berdasarkan hukum nasional 

Korea Utara perbuatan mereka merupakan tindakan pengkhianatan terhadap 

negara. Setiap minggunya ratusan pelintas batas Korea Utara dipaksa kembali ke 

kampung halamannya. Alhasil para pelintas batas di Korea Utara hidup tanpa 

payung perlindungan dari pemerintah negara manapun. Para pelintas batas, 
                                                           

10 dalam film documenter BBC, ―This World: Escaping North Korea‖ Youtube video, 59m. March 
24, 2009. https://www.youtube.com/watch?v=h0iUCqW3dTY. 
11 International Crisis Group, ―Perilous Journeys: The Plight Of North Koreans In Tiongkok And 
Beyond‖, Asia Report No. 122 – 26 October 2006, p. 7. Lihat juga di Thor Halvorssen And 
Alexander Lloyd, ―We Hacked North Korea With Balloons and USB Drives‖ The Atlantic 15 
Januari 2014  http://www.theatlantic.com/international/archive/2014/01/we-hacked-north-korea-
with-balloons-and-usb-drives/283106/?single_page=true (akses 28 April 2015). 
12 Deportasi merujuk pada pencabutan (removal) dalam istilah legal, terjadi ketika pemerintah 
suatu negara memerintahkan agar seseorang (imigran) dicabut hak legalnya untuk menetap di 
negara tersebut. Biasanya terjadi karena imigran melanggar huukm imigrasi atau melakukan 
kriminal yang serius lihat di FindLaw, Deportation and Removal, 
http://immigration.findlaw.com/deportation-removal.html (akses 28 April 2015). 
13 Repatriasi secara umum berarti mengembalikan pengungsi atau pencari suaka ke negara asalnya 
dalam Monica Duffy Toft, “The Myth of the Borderless World: Refugees and Repatriation 
Policy” Conflict Management and Peace Science, 24:2 2007, p. 147. 
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banyak di antara mereka adalah perempuan dan anak-anak, ditangkap dan dijual 

dalam arus perdagangan manusia dan sebagian lainnya dipaksa menikah atau 

terlibat prostitusi. Beberapa yang lain menjadi tenaga kasar nyaris mendekati 

perbudakan. Banyak yatim piatu yang berkeliaran di jalan-jalan desa provinsi 

Tiongkok bagian utara yang hidup dari mengemis dan mencuri. Anak yang lahir 

dari perempuan Korea Utara tidak punya status warga negara meskipun ayahnya 

berkewarganegaraan Tiongkok sehingga ditolak di berbagai fasilitas kesehatan 

yang disediakan pemerintah Tiongkok.14 

Terus berada dalam ketakutan akan ditangkap dan dikembalikan ke 

negaranya, para pengungsi Korea Utara berharap mereka dapat pergi Korea 

Selatan, dimana berdasarkan konstitusi Korea Selatan, penduduk Korea Utara 

juga diakui sebagai penduduk de facto Korea Selatan dan pemerintah telah 

menyediakan program resettlement yang memadai untuk mereka.15 Namun pergi 

ke Korea Selatan juga bukan perkara mudah. Untuk mendapat perlindungan dari 

pemerintah Korea Selatan, para pengungsi harus terlebih dahulu mencapai 

kedutaan atau kantor perwakilan Korea Selatan di negara tempat mereka berada, 

atau mencapai wilayah Korea Selatan. Hal ini tidak mudah bagi pencari suaka 

Korea Utara karena Korea Selatan enggan terlibat langsung dalam membantu 

pencari suaka Korea Utara yang terjebak di Tiongkok, dengan pertimbangan 

menjaga hubungan baik dengan Tiongkok.16  

                                                           
14 Gi Shim, Hye, 2009. [REPORT] South Korean NGOs Respond to the North Korean Refugee 
Crisis [online] dalam http://asiacatalyst.org/blog/2009/10/south-korean-ngos-respond-to-the-north-
korean-refugee-crisis.html [akses pada 29/10/2014]. 
15 Berdasarkan Artikel 3 Konstitusi 1987 Korea Selatan, ―The territory of the Republic of Korea 
shall consist of the whole Korean peninsula and its adjacent islands.‖ Mengenai program 
resettlement sudah dijelaskan di footnote sebelumnya. 
16 Para pengungsi di Tiongkok harus berjuang sendiri untuk sampai ke gerbang kedutaan negara-
negara yang dapat memberikan mereka suaka. Beberapa pengungsi dibantu oleh aktivis atau 
gerakan bawah tanah yang membantu mereka mencari suaka. lihat Keum-Soon Lee, ―The Border-
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Meski pengamanan di perbatasan semakin diperketat baik dari pihak 

Tiongkok maupun Korea Utara, dan dari pemerintah Tiongkok juga terus 

melakukan pencarian terhadap para pengungsi yang berhasil masuk ke 

wilayahnya, namun pengungsi Korea Utara yang berhasil sampai di negara suaka 

yakni Korea Selatan terus bertambah, sebelum krisis pangan di Korea Utara dan 

jatuhnya Soviet pada 1990an, sekitar 670 defektor tiba di Korea Selatan, dan pada 

waktu pemerintah Korea Selatan masih menganggap mereka para defektor 

sebagai sebagai simbol superioritas atas komunis.17 Ketika aliran pengungsi 

kelaparan terjadi dan penjagaan perbatasan diperketat pada 1991, hanya 8 orang 

yang bisa sampai ke Korea Selatan untuk mendapatkan suaka dan kehidupan baru. 

Namun angka ini terus meningkat hingga pada 2006, angka mencapai 2018 terus 

mencapai 2000an jiwa tiap tahunnya dan pada 2010, 2376 orang pengungsi Korea 

Utara bisa sampai ke Korea Selatan,18 sebagaimana terlihat pada tabel19 berikut: 

                                                                                                                                                               
crossing North Koreans: Current Situations and Future Prospects,‖ Korea Institute for National 
Unification (May 2006), p.58.   
17 Minkyu Sung, ―The psychiatric power of neo-liberal citizenship: the North Korean human rights 
crisis, North Korean settlers, and incompetent citizens‖, Citizenship Studies, 14:2 (2010), p. 129. 
Akses online di http://www.tandfonline.com/loi/ccst20 
18 O, Tara,  ―The Integration of North Korean Defectors in South Korea: Problems and Prospects‖ 
 International Journal of Korean Studies Vol. XV, No. 2 tt. p. 155 
19 Ibid, p. 155 
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Tabel 1.1 Jumlah warga Korea Utara yang masuk ke Korea Selatan tiap tahunnya20 
 
 

Meski ada penurunan dalam beberapa tahun terakhir, dan jumlahnya 

terbilang kecil jika dibanding jutaan yang masih tinggal di Korea Utara dan 

puluhan ribu yang masih terjebak di Tiongkok, namun dapat dikatakan terdapat 

arus yang kontinyu terus masuk ke Korea Selatan. Kebijakan yang ketat dari 

Tiongkok membuat para pelintas batas Korea Utara terpaksa mencari jalan lain 

untuk mencari suaka di negara-negara yang dapat menerima dan memberikan 

mereka perlindungan. Kejar-kejaran dengan pemerintah Tiongkok memaksa para 

pelintas batas untuk menggunakan berbagai cara agar bisa selamat, mereka 

bersembunyi atau diselundupkan keluar Tiongkok untuk mendapat suaka. Para 

pencari suaka Korea Utara ini tidak bisa berjalan sendiri untuk bisa keluar 

dariTiongkok dan mencapai Korea Selatan. Muncul suatu jaringan aktor-aktor 

non-negara transnasional yang terus bekerja membantu para pencari suaka Korea 

                                                           
20 Ministry of Unification, North Korean Refugees in South Korea 2015 
http://eng.unikorea.go.kr/content.do?cmsid=3026 (akses pada 28 April 2015). 
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Utara dan berhasil membangun jaringan penyelamatan yang juga disebut sebagai 

jalur Asia’s Underground Railroad, yang membawa pencari suaka Korea Utara 

keluar dari Tiongkok menuju negara di sekitar Tiongkok seperti Mongolia dan 

Rusia di bagian utara dan Vietnam, Laos, Myanmar serta Thailand di bagian 

selatan, yang dapat memfasilitasi mereka untuk mengajukan suaka ke Korea 

Selatan. Tidak ada data yang pasti kapan jalur penyelamatan ini dimulai namun 

jalur ini muncul sebagai respon dari ketatnya kebijakan Tiongkok terhadap arus 

masuk pencari suaka Korea Utara ke wilayahnya sejak krisis kelaparan tahun 

1995 hingga 1997 terjadi, namun adayang menyebutkan ide penyelundupan ini 

dimulai pada tahun 1999.21 Jalur ini telah cukup berhasil dalam memfasilitasi 

pencari suaka Korea Utara untuk mendapat suaka, terlihat dari data masuknya 

pencari suaka Korea Utara ke Korea Selatan yang relatif terus meningkat sejak 

tahun 2000, ketika aktivitas penyelundupanmelalui jalurini dimulai. Aktor non-

negara sebelumnya telah berusaha melakukan berbagai kampanye, lobi 

terhadappemerintah Tiongkok dan organisasi internasional seperti UNHCR, serta 

berupaya membantu pencari suaka untuk mengajukan suaka sesaui prosedur dari 

UNHCR namun upaya ini gagal dan justru membuat Tiongkok semakin 

memperketat penjagaan dan perburuan serta penangkapan terhadap pencari suaka 

Korea Utara semakin intens.22 

 

1.2 Pertanyaan Penelitian 

Bagaimana jalur penyelematan pencari suaka Kore Utara atau Asia’s 

Underground Railroad ini terbentuk dan faktor apa saja yang membentuknya? 

                                                           
21International Crisis Group, ―Perilous Journeys: …, p. 7. 
22

 Stephen Haggard dan Marcus Norland (ed.), The North Korean Refugee Crisis…, p. 36. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1) Bagaimana jalur Asia’s Underground Railroad dapat terbentuk, 

2) Faktor apa saja yang membentuk jalur Asia’s Underground Railroad ini. 

 

1.4 Kerangka Teori 

Pada penelitian ini, penulis melakukan kajian teori dengan tujuan untuk 

menemukan acuan yang berhubungan dengan objek penelitian agar mencapai 

penelitian yang relevan dan suatu legitimasi konseptual. Di dalam kajian teori ini 

penulis membahas beberapa hal antara lain kajian teoritis dan konseptual tentang 

Transnational Advocacy/Activist Networks (TAN) sebagai aktor non-negara yang 

berperan dalam pembentukan dan pengoperasikan jalur Asia’s underground 

railroad serta bagaimana kemunculan jalur ini kaitannya dengan political 

opportunity structure yang dimiliki suatu negara. 

Keterlibatan aktor-aktor non-negara seperti individual, kelompok 

masyarakat, organisasi internasional, international non-governmental 

organization (INGO), dan masyarakat sipil lainnya dalam politik internasional 

saat ini sudah tidak dapat dipungkiri dan kian nyata. Interaksi mereka dengan 

negara yang membentuk perpolitikan internasional. Terkadang interkasi antar 

entitas non-negara ini terorganisir dalam bentuk jaringan (network),23 tiap entitas 

terhubung antara satu dengan yang lain. Dengan semakin majunya ilmu 

pengetahuan dan teknologi, saat ini jaringan ini tidak hanya bersifat lokal tetapi 
                                                           

23 Alexandra-Maria Bocşe. ―Understanding Transnational Advocacy Networks: How The Political 
Opportunity Structure Impacts Their Emergence‖ p. 121. 
www.drcsummerschool.eu/.../getFile.jsp?... (akses pada 6 Juni 2015). 
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juga transnasional. Thomas Risse-Kappen (1995) menyebut jaringan sebagai 

jaringan transnasional ketika entitas yang terhubung ini berada dan terhubung 

melewati batas-batas negara dan setidaknya salah satu aktor dari jangan tersebut 

adalah agen non-negara atau tidak bertindak atas nama negara.24 Jaringan ini 

menurut Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink (1999) dikarakteristikkan sebagai 

pola komunikasi dan pertukaran yang sukarela, bertimbal balik (reciprocal) dan 

horizontal (antar sesama masyarakat sipil).25 Jaringan transnasional berbeda 

dengan jaringan internasional dimana jaringan transnasional diorganisasikan oleh 

masyarakat sipil dan aktor non-negara lainnya sedang jaringan internasional 

biasanya terdiri dari agensi negara. 

Salah satu pelopor kajian mengenai jaringan transnasional adalah yang 

dikemukakan Keck dan Sikkink (1998) mengenai Transnational Advocacy 

Networks (TAN). Termasuk di dalam transnational advocacy networks adalah 

aktor-aktor relevan yang bergerak secara internasional terhadap suatu isu, yang 

terhubung dan bergabung menjadi satu karena satu ide dan nilai yang dibagi 

bersama, kesamaan wacana, dan pertukaran yang intens mengenai informasi dan 

jasa.26 Beberapa nodus jaringan merupakan aktor-aktor ekonomi seperti 

perusahaan, yang lainnya dapat berupa jaringan professional seperti ilmuwan, 

peneliti dan lain sebagainya. Jaringan ini juga terjadi antar aktivis yang saling 

berbagi nilai atau  prinsip yang sama. Beberapa akademisi juga mengasosiasikan 

jaringan ini dan menggunakannya secara bergantian dan dipertukarkan dengan 

istilah transnational activist networks. Yang sedikit membedakan antar kedua 

                                                           
24 Risse-Kappen, T. (ed). ―Non-State Actors, Domestic Structures, and International Institutions‖ 

Bringing Transnational Relations Back In: Introduction. (Cambridge: Cambridge University 
Press, 1995). p.3. 
25 Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink, Activist Beyond Borders, p. 91. 
26 Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink, Activist Beyond Borders, p. 2. 
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istilah ini menurut Sonja K. Pieck (2012)27 adalah bahwa transnational advocacy 

networks biasanya berfokus terhadap hasil akhir dari advokasi mereka, dan yang 

menjadi sasaran advokasi merupakan negara.28 Sementara transnational activist 

networks berfokus pada orang-orang yang terlibat baik itu individu ataupun 

kelompok masyarakat sipil dan juga pada proses advokasinya. Fokus advokasi 

mereka adalah mereka yang berposisi sebagai korban.29 

Keck dan Sikkink mengatakan bahwa transnational advocacy/activist 

networks kemudian menjadi signifikan secara domestik dan transnasional dengan 

membangun hubungan antar aktor dalam masyarakat sipil, negara dan organisasi 

internasional. Hubungan ini meningkatkan jalur bagi mereka yang awalnya berada 

dalam ranah lokal untuk terlibat dalam sistem internasional,30 yang disebut Keck 

dan Sikkink sebagai ―Boomerang Pattern‖.31 ―Boomerang Patten‖ menjadi nyata 

ketika interaksi antara negara dan aktor non-negara lokal mengalami kebuntuan, 

sehingga NGO mencari jalan lain dengan langsung mencari dukungan dari 

internasional, baik sesama NGO, organisasi internasional atau negara lainnya 

yang diharapkan dapat memberi tekanan terhadap negara target (negara asal 

NGO) sehingga terjadi perubahan kebijakan.32 Namun ―Boomerang Pattern‖ 

tidaklah selalu berhasil dalam merubah kebijakan negara target. Menurut Keck 

dan Sikkink ada beberapa faktor yang harus dipenuhi bagi keberhasilan strategi 

ini, antara lain: pertama, karakteristik negara target yang lebih responsif, 
                                                           

27 Sonja K. Pieck. ―Transnational Activist Networks: Mobilization between Emotion and 
Bureaucracy‖, Social Movement Studies: Journal of Social, Cultural and Political Protest 12:2 
(2013), p. 135. 
28 Michele M. Betsil dan Harriet Bulkeley. ―Transnational Networks and Global Environmental 
Governance: The  Cities for Climate Protection Program‖ International Studies Quarterly (2004)  
48. p. 475. 
29 Ibid. 
30 Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink, Activist Beyond Borders, p. 1. 
31 Ibid. p. 13. 
32 Ibid. 
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merupakan bagian dari perjanjian internasional, berusaha untuk terus terlibat 

dalam interaksi internasional, lebih rentan baik terhadap hukuman maupun 

insentif dan sedang berada dalam proses menuju demokrasi, membuat strategi ini 

lebih memiliki kemungkinan berhasil. Faktor lainnya terletak pada jaringan aktor 

non-negaranya yang kuat, rapat, dan taktik-taktik kampanye yang menarik 

perhatian. Hal ini berarti terdapat lemungkinan bagi kegagalan strategi ini jika 

digunakan oleh transnational advocacy/activist networks (selanjutnya disebut 

TAN) dalam kerjanya. 

Dengan celah yang dimiliki strategi ―Boomerang Pattern, perlu bagi TAN 

untuk mencari solusi baru.  Untuk mencari jalan alternatif bagi celah yang 

ditinggalkan strategi ―Boomerang Pattern‖ perlu kita ketahui dulu kondisi apa 

yang dapat memunculkan jaringan transnasional. Seperti yang sudah disebutkan, 

kemunculan ―Boomerang Pattern‖ dikarenakan ada kebuntuan di tingkat lokal 

sehingga mencari dukungan dari internasional. Situasi ini yang dijelaskan oleh M. 

Diani (1995)33 sebagai ―political opportunity structure‖. Konsep political 

opportunity structure dikembangkan dalam kajian pergerakan sosial dan 

difenisikan sebagai seperangkat variabel sosial dan institusional yang dapat 

menjadi sebab atau mempengaruhi perkembangan dari aksi kolektif.34 Sikkink 

(2005)35 menjabarkan secara jelas perbedaan antara political opportunity structure 

di tingkat domestik dan internasional. Political opportunity structure yang terbuka 

di tingkat domestik ditandai dengan banyaknya partai politik, independensi badan 

legislatif, mudah tidaknya membangun koalisi politik, juga keterbukaan 

                                                           
33 Diani, M. Green Networks: A Structural Analysis Of The Italian Environmental Movement. 
(Edinburgh: University Press Ltd., Edinburgh, 1995). p. 14. 
34 Ibid. 
35 Alexandra-Maria Bocşe. ―Understanding Transnational Advocacy Networks: How The Political 
Opportunity Structure Impacts Their Emergence‖. p. 122. 
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partisipasi politik bagi segala lapisan masyarakat. Political opportunity structure 

yang terbuka juga nantinya tercermin dalam kebijakan luar negerinya yang dapat 

permisif dan responsif atau tidak terhadap aktivitas atau tekanan dari luar. Di 

tingkat internasional, keterbukaan political opportunity structure ditandai dengan 

keterbukan institusi internasional terhadap partisipasi jaringan, koalisi atau 

kelompok-kelompok NGO.36 Pada kasus pembentukan jaringan TAN, karena 

political opportunity structure yang tertutup di tingkat domestik, maka TAN 

mencari kesempatan di tingkat internasional yang lebih terbuka. Maka lahirlah 

strategi ―Boomerang Pattern‖. Ketika negara dengan political opportunity 

structure yang tertutup dan ditekan oleh masyarakat internasional melalui 

mekanisme ―Boomerang Pattern‖ namun tetap tidak ada perubahan kebijakan dari 

negara target, maka perlu ada startegi alternatif bagi upaya yang dilakukan TAN. 

TAN bagi pencari suaka Korea Utara mengalami hambatan dengan 

political opportunity structure di Tiongkok yang begitu tertutup yang dengan 

upaya ―Boomerang Pattern‖, meminta bantuan dari UNHCR dan negara-negara 

seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa, namun masih gagal merubah kebijakan. 

Maka TAN berupaya mencari strategi lainnya dengan menyelundupkan para 

pencari suaka Korea Utara keluar dari Tiongkok menuju negara sekitar Tiongkok 

yang dapat memfasilitasi mereka untuk mendapat suaka dengan memanfaatkan 

political opportunity structure dari negara-negara tersebut. 

 

 

 

                                                           
36 Ibid. 
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1.5 Hipotesis 

Dari latar belakang dan kerangka pemikiran di atas, penulis menarik 

hipotesis bahwa jalur penyelamatan pencari suaka Korea Utara atau Asia’s 

Underground Railroad terbentuk oleh adanya peran dari Transnational Advocacy 

Networks yang membantu mereka keluar dari Tiongkok.  Lebih jauh, proses 

pembentukan ini ditunjang oleh faktor political opportunity structure dari negara-

negara sekitar Tiongkok yang lebih terbuka. 

 

1.6 Metodologi Penelitian 

1.6.1 Definisi dan Operasionalisasi Konsep 

1.6.1.1 Pencari suaka (asylum seeker) 

Istilah pencari suaka (asylum seeker) dan pengungsi (refugee) sering digunakan 

secara bergantian dan membuat kebingungan, namun sebenarnya keduanya 

memiliki arti yang berbeda. UNHCR mendeskripsikan pencari suaka sebagai 

orang-orang yang melintas batas mengklaim dirinya sebaagi pengungsi, mencari 

suaka, namun klaim mereka belum dievaluasi dan diakui sebagai pengungsi.37 

Menurut Konvensi 1951 mengenai status pengungsi, seorang pengungsi adalah ia 

yang tidak dapat kembali ke negara asalnya karena rasa takutnya akan penyiksaan 

baik karena alasan ras, agama, nasionalitas, keanggotaan dari suatu kelompok 

sosial tertentu atau karena opini politiknya, atau seseorang yang keluar dari negara 

asalnya karena tidak dapat atau tidak ingin mendapat perlindungan dari negaranya 

karena rasa takut, atau mereka yang tidak mempunyai status warga negara dan 

keluar dari  negara dimana sebelumnya ia tinggal dan karena rasa takut tidak ingin 

                                                           
37 UNHCR, Asylum Seeker http://www.unhcr.org/pages/49c3646c137.html (akses pada 28 April 
2015). 
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kembali ke negara tersebut dalam Teks Konvensi 1951 tentang pengungsi artikel 

1 (2). Rakyat Korea Utara yang melintas ke Tiongkok dan mencari suaka 

dianggap sebagai refugee sur place38 karena mereka berada dalam posisi tidak 

ingin dan atau tidak dapat kembali ke negaranya karena rasa takut akan 

penyiksaan dan hukuman yang akan mereka terima jika mereka kembali ke Korea 

Utara. Dalam penelitian ini secara umum penulis akan menyebut mereka sebagai 

pelintas batas (border-crosser) karena pergerakan mereka yang melintasi batas-

batas negara, dan juga sebagai pencari suaka (asylum seeker) karena aktivitas 

yang mereka lakukan dalam upaya mencari suaka di negara ketiga seperti Korea 

Selatan dan  juga karena status mereka yang masih belum diakui sebagai 

pengungsi di beberapa negara seperti Tiongkok dan Vietnam. Istilah ini 

digunakan saat mereka melalui proses di negara transit. Juga dalam beberapa 

kesempatan akan disebut sebagai defektor terutama ketika berkaitan dengan 

hubungan Korea Utara dan Korea Selatan. 

 

1.6.1.2 Transnational Advocacy Network (TAN) 

Jaringan aktor non-negara dapat terjadi antar aktivis yang saling berbagi nilai atau 

prinsip yang sama, dengan kata lain transnational advocacy networks adalah 

aktor-aktor relevan yang bergerak secara internasional terhadap suatu isu, yang 

terhubung dan bergabung menjadi satu karena satu ide dan nilai yang dibagi 

bersama, kesamaan wacana, dan pertukaran yang intens mengenai informasi dan 

                                                           
38 Sebagaimana didefinisikan oleh UNHCR, refugee sur place tidaklah dianggap pengungsi ketika 
mereka meninggalkan negaranya, tetapi menajdi pengungsi karena takut akan ancaman hukuman 
jika kembali ke negara asal. Lihat Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee 
Status Under the 1951 Refugee Convention and the 1967 Protocol relating to the Status of 
Refugees, Geneva, 1979, para. 94. For a discussion of refugees sur place in the Handbook, see 
Committee for Human Rights in North Korea, Lives for Sale, pp. 56-9. 
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jasa.39 Dalam penelitian ini TAN yang membantu pencari suaka Korea Utara 

terdiri dari individu-individu dan kelompok-kelompok masyarakat yang dapat 

dikelompokkan dalam tiga kelompok besar sesuai motivasi dan perannya, yakni 

kelompok Kristen atau NGO Kristen, NGO berbasis kemanusiaan serta broker. 

Semua bagian dalam jaringan ini memiliki peran yang signifikan, mulai dari 

pendanaan, penyediaan akomodasi, perencanaan perjalanan, hingga mengeksplor 

rute-rute yang lebih aman. 

 

1.6.1.3 Political Opportunity Structure  

Political opportunity structure dipahami sebagai seperangkat variabel sosial dan 

institusi yang mempengaruhi aksi kolektif.40 Political Opportunity Structure suatu 

negara dapat dilihat dari kebijakan yang diambilnya baik di tingkat domestik 

maupun kebijakan luar negeri, keterbukaan partisipasi politik bagi segala lapisan 

masyarakat serta situasi sosial politik negara tersebut.41 Negara dengan political 

opportunity structure yang lebih terbuka mempunyai iklim politik yang lebih 

demokratis, terbuka bagi segala lapisan masyarakat dan negara tersebut 

mempunyai kebijakan luar negeriyang responsif baikterhadap hukuman maupun 

insentif, serta sensitif terhadap tanggung jawab moral global misal perlindungan 

hak asasi manusia, termasuk perlindungan pengungsi.42 Pada penelitian ini akan 

dikaji kebijakan yang diterapkan serta situasi sosial politik negara-negara yang 

menjadi transit-point pencari suaka Korea Utara dalam  jalur Asia’s Underground 

Railroad, yang berpengaruh dalam pembentukan rute jalur ini. 
                                                           

39
 Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink, Activist Beyond Borders, p. 2. 

40 Diani, M. Green Network…. p. 14. 
41

 Alexandra-Maria Bocşe. ―Understanding Transnational Advocacy Networks: How The Political 
Opportunity Structure Impacts Their Emergence‖. p. 122. 
42Alexandra-Maria Bocşe. ―Understanding Transnational Advocacy Networks:…. p. 122. 
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1.6.2 Tipe Penelitian 

Penelitian ini berusaha menggambarkan bagaimana rute Asia’s underground 

railroad ini terbentuk dan bagaimana peran  TAN serta kebijakan negara-negara 

yang menjadi transit-point berpengaruh terhadap eksistensi dan kontinyuitas rute 

ini sehingga dapat dikatakan tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif. 

Penelitian deskriptif merupakan sebuah penelitian yang bertujuan untuk 

menerangkan kondisi dasar peristiwa, menyusun teori untuk menjelaskan kaidah 

hubungan antar-peristiwa untuk menjelaskan asosiasi fenomena.43  

 

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data akan dilakukan dengan data-data sekunder dimana 

menurut Blaxter44 data sekunder berupa berbagai literatur dan sumber informasi 

yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Sumber data-data sekunder dalam 

penelitian ini berasal dari bahan-bahan skripsi, jurnal dan berita yang kompeten 

dan berhubungan dengan topik penelitian agar diperoleh pemahaman yang 

komprehensif atas topik penelitian. Peneliti juga menggunakan sumber lain seperti 

film dokumenter serta testimoni dari pencari suaka Korea Utara yang didapat dari 

website TAN yang membantu mereka dan juga video.45 

 

1.6.4 Teknik Analisa Data 

Teknik analisis yang digunakan peneliti disini adalah teknik analisis data kualitatif 

yakni pengolahan informasi ke dalam bentuk kalimat dengan memperhatikan 

                                                           
43 Uber Silalahi, Metode Penelitian Sosial, (Bandung: Unpar Press, 2006), 22. 
44 Loraine Blaxter et al., How to Research, (England: Open University Press, 2001). 
45 Film dokumenter didapat dari berbagai sumber sedang testimoni pencari suaka di dapat dari 
Liberty in North Korea, Refugee Stories 
http://www.libertyinnorthkorea.org/blog/category/refugee-stories/ (akses pada 28 April 2015). 
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proses, peristiwa, dan otentisitas.46 Dalam penelitian ini peneliti memulai dengan 

pengumpulan data sekunder kemudian diverifikasi serta dianalisa untuk kemudian 

dihubungkan antara variabel-variabel yang berkaitan dengan kerangka pemikiran 

yang ada. 

 

1.6.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini memiliki ruang lingkup tersendiri yang membatasi jangkauan dari 

pembahasan dan penelitian yang dilakukan. Jangkauan waktu dalam penelitian ini 

dimulai tahun 1995 ketika arus pencari suaka keluar dari Korea Utara menjadi 

semakin intens karena krisis kelaparan hingga 2015 karena jalur ini masih terus 

beroperasi.  

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Bab I    berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, dan 

metodologi penelitian. 

Bab II    mengenai apa itu jalur Asia’s Underground Railroad dan bagaimana jalur 

ini dapat terbentuk serta peran TAN dalam pembentukannya, 

Bab III  mengkaji kebijakan serta situasi sosial politik dari negara-negara yang 

menjadi transit-point dalam jalur penyelamatan ini yang membentuk rute 

jalur ini. 

Bab IV kesimpulan. 

 

 
                                                           

46
 Dharmaputra, Radityo (2014) Proposal Skripsi (PNS498): How To Plan The Reasearch Methods 

(week 5) FISIP Universitas Airlangga, C-205 on 2 April 2014. Tersedia dalam: Powerpoint 
Presentation [diakses tanggal 5/6/15]. 
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