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BAB II 

KEBIJAKAN THAILAND TERHADAP PERDAGANGAN MANUSIA 

 Dinamika politik internasional di era globalisasi dihadapkan pada 

beberapa persoalan, bukan hanya masalah-masalah high politics, seperti halnya 

konflik antar negara ataupun isu nuklir, serta beberapa persoalan lainnya, namun 

juga masalah-masalah yang berkaitan dengan kejahatan luar biasa (extra ordinary 

crime) dan human development issue. Salah satunya adalah perdagangan manusia. 

 Thailand merupakan negara yang menghadapi masalah perdagangan 

manusia, dimana di wilayah Asia Tenggara negara ini menduduki peringkat 

pertama dengan 1.899 kasus pertahun. Persoalan perdagangan manusia kemudian 

ditanggapi secara serius dengan menerapkan beberapa regulasi (dasar hukum) 

yang dirumuskan dalam konsep 5P meliputi policy, prosecution, protection, 

partnership dan prevention. Pada bab II ini akan diuraikan lebih lanjut tentang 

persoalan perdagangan manusia di Thailand dan konsep 5P. 

2.1. ISU PERDAGANGAN MANUSIA DI THAILAND DAN KEBIJAKAN 

5P 

Salah satu fenomena yang sering terjadi di tengah era globalisasi adalah 

fenomena perdagangan manusia. Perdagangan manusia didefinisikan sebagai 

semua tindakan yang melibatkan pemindahan, penyelundupan atau penjualan 

manusia baik di dalam negeri maupun antar negara. Biasanya mekanisme yang 

digunakan bisa berupa paksaan, ancaman, penculikan, penipuan dan memperdaya 
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(Natarajan, 2015:117). Salah satu negara yang menghadapi persoalan 

perdagangan manusia adalah Thailand. 

Persoalan perdagangan manusia yang telah berkembang sebagai 

permasalahan serius di Thailand yang berhubungan dengan industri seks, 

penangkap ikan hingga migrasi ilegal menjadi permasalahan sosial yang tidak 

kunjung terselesaikan (problem malignancy) (Kurlantzick, 2015). Dalam 

menangani persoalan tersebut, pemerintah negara Thailand bersama dengan 

stakeholder terkait kemudian berupaya menerapkan berbagai kebijakan yang 

terangkum dalam konsep 5P.  Berikut ini akan dijelaskan lebih lanjut tentang isu 

perdagangan manusia di Thailand  dan kebijakan 5P. 

2.1.1. Isu dan Perkembangan  Perdagangan Manusia di Thailand 

 Thailand merupakan salah satu negara yang menghadapi masalah 

perdagangan manusia. Sejarah dari perdagangan manusia di negara ini 

diperkirakan telah ada pada dekade 1980-an, pada masa itu terjadi fenomena yang 

menarik ketika masyarakat Laos dan Myanmar secara berkelompok masuk ke 

wilayah Thailand melewati wilayah Chiang Mai dan Udon Thani. Sedangkan 

masyarakat Thailand sendiri berupaya meninggalkan negaranya untuk dapat 

bekerja di industri perkebunan di Malaysia dan sektor jasa di Singapura. 

Selengkapnya mengenai hal ini diungkapkan oleh Mantan Menteri Pembangunan 

Sosial dan Keamanan Manusia (The Thailand Ministry Social Development and 

Human Security), Adul Sangsingkaew bahwa : 
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“...The Thailand society consciously left the country to seek a 

better life in Singapore or Malaysia on a decade 1980 's. This can be 

referred to as human trafficking when they ignore provisions of the 

immigration rules and more. On the other hand, the community's 

neighbouring countries of Laos nor Myanmar entered the region of 

Thailand to seek better economic opportunities and this became the 

forerunner of the complex human trafficking.” (Alan, 2017, hal. 26-27). 

 Thailand merupakan negara dengan tingkat perdagangan manusia tertinggi 

di wilayah ASEAN. Ini terjadi karena Thailand merupakan negara yang memiliki 

posisi geografis yang cukup strategis, yang mampu menghubungkan antara 

negara-negara Asia Tenggara bagian Utara dan Selatan melewati jalur darat yang 

memudahkan bagian sebagian pelaku perdagangan manusia untuk menjalankan 

modus operandinya. Selain itu, perdagangan manusia di Thailand menjadi 

persoalan serius karena berkaitan dengan persoalan yang berkembang di kalangan 

masyarakat, diantaranya kemiskinan dan keterbelakangan pasca resesi /krisis 

moneter tahun 1997/1998. Gambaran tentang perkiraan jumlah kasus perdagangan 

manusia di wilayah ASEAN lihat tabel 2.1. sebagai berikut : 
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Tabel 2.1. 

Perkiraan Jumlah Kasus Perdagangan Manusia di Wilayah ASEAN 

Periode 2013-2014 

Peringkat Negara Jumlah Kasus  

(Pertahun) 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

XI 

X 

Thailand 

Vietnam 

Filipina 

Indonesia 

Myanmar 

Kamboja 

Laos 

Malaysia 

Brunei Darussalam 

Singapura 

1.899 

1.610 

1.520 

1.105 

810 

720 

700 

680 

210 

200 

Sumber : Diolah dari Nicola Smith, “Trafficking in Person Report 2017”, Journal 

of Security and Public Policy, Nanyang University , Singapore, 2017, hal,28-29. 
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 Dari tabel di atas maka dapat dipahami bahwa Thailand menduduki 

peringkat pertama dilihat dari jumlah kasus perdagangan manusia di wilayah Asia 

Tenggara, kemudian disusul Vietnam dan Filipina (Smith, 2017, hal. 28-29). 

Dalam lingkup internasional Thailand juga menjadi negara yang masuk dalam 

jajaran tertinggi bersama dengan Nigeria, Mali, Tiongkok, Afghanistan, dan 

beberapa negara pecahan Uni Soviet. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat 

memasukan Thailand dalam Tier 2 yang mana sebelumnya Thailand termasuk 

dalam Tier 2 Watch List bersama dengan Laos, Hongkong, Burma dan beberapa 

negara lain yang memerlukan penanganan perdagangan manusia secara 

fundamental dan dalam kurun waktu yang singkat (U.S Department of State, 

2017). 

 Tier 1 merupakan kelompok negara, dimana pemerintah sepenuhnya 

memenuhi standar minimum undang-undang perlindungan trafficking atau TVPA 

(Trafficking Victims Protection Act). Sedangkan Tier 2 merupakan kelompok 

negara, di mana pemerintah tidak sepenuhnya memenuhi TVPA, namun terus 

berupaya untuk menerapkan peraturan/perundang-undangan TVPA tersebut (U.S 

Department of State, 2017). 

Selanjutnya Tier 2 Watch List, di mana ini merupakan posisi yang cukup 

darurat karena termasuk posisi kedua terendah. Tier 2 Watch List merupakan 

kelompok negara, dimana pemerintah tidak sepenuhnya memenuhi TVPA, namun 

terus berupaya untuk menerapkan peraturan/perundang-undangan TVPA tersebut 

dan ada tiga tambahan sebuah Negara termasuk dalam Tier 2 Watch List. 

Pertama, jumlah mutlak korban bentuk perdagangan yang berat sangat signifikan 
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atau meningkat secara signifikan. Kedua, ada kegagalan untuk memberikan bukti 

peningkatan upaya untuk memerangi bentuk-bentuk perdagangan manusia yang 

parah dari tahun sebelumnya. Ketiga, penentuan bahwa suatu Negara sedang 

melakukan upaya signifikan untuk mewujudkan kepatuhannya terhadap standar 

minimum didasarkan pada komitmen Negara untuk mengambil langkah-langkah 

tambahan di masa mendatang pada tahun berikutnya. Tier 3 adalah negara-negara 

yang pemerintahannya tidak sepenuhnya memenuhi standar minimum dan tidak 

melakukan upaya yang signifikan (U.S Department of State, 2017). 

 Perdagangan manusia di Thailand menjadi persoalan serius yang semakin 

berkembang. Pada awal dekade 1990-an, persoalan perdagangan manusia di 

wilayah Asia Tenggara belum menunjukkan persoalan sebagai ancaman bidang 

sosial yang signifikan karena migrasi antar negara di wilayah Asia Tenggara 

dijalankan dalam ranah kerjasama mutualistik untuk mencari kehidupan yang 

lebih baik. Artinya, baik korban maupun pelaksanaan perdagangan manusia masih 

menjadi persoalan yang dapat ditoleransi antar negara-negara ASEAN, sehingga 

perdagangan manusia pada masa ini hanya diselesaikan melalui kesepakatan-

kesepakatan politis dan tindakan preventif dalam ranah antar pemerintah 

(government to government) (Yusran, 2018). 

 Memasuki era globalisasi dinamika perdagangan manusia semakin 

meningkat dan mengalami anomali baru, dimana UNODC (United Nations Office 

on Drugs and Crime) menyatakan bahwa perdagangan manusia telah masuk 

dalam persoalan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang dapat 

disetarakan dengan terorisme, pencucian uang, peredaran narkotika dan obat bius 
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dan beberapa bentuk kejahatan lainnya. Perdagangan manusia dianggap menjadi 

persoalan serius ketika permasalahan ini berkaitan dengan pelanggaran HAM, 

pelanggaran lintas batas kedaulatan negara hingga keterkaitan dengan isu 

perkembangan HIV/AIDS (UNODC, 2016). 

 Perkembangan perdagangan manusia di Thailand sejak tahun 2010 

menunjukkan adanya kepentingan ekonomi yang kuat. Bagi kelompok marjinal di 

Thailand dengan pendapatan kurang dari 0,8 hingga 1,6 US Dollar perhari, 

perdagangan manusia menjadi solusi untuk memperoleh masa depan dan 

penghasilan yang lebih baik (Opanovich, 2016, hal. 9). Berdasarkan kajian yang 

dikeluarkan UNODC tahun 2015 terdapat tujuan kalangan individu dan kolektif 

(kelompok) untuk menjalankan perdagangan manusia. Hal ini dapat dilihat pada 

tabel 2.2. sebagai berikut : 

Tabel 2.2. 

Modus Operandi dan Tujuan Perdagangan Manusia di Thailand 

Periode 2014-2016 

No Modus Operandi Presentase 

2014 

Presentase 

2016 

Tujuan 

1. 

 

 

2. 

 

Industri Seks 

 

 

Pekerja industri 

ilegal 

44,1 

 

 

19,8 

 

42,8 

 

 

21,8 

 

Domestik, Tiongkok, 

Hongkong, Malaysia, Uni 

Eropa. 

 

Domestik, Hongkong, 
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3. 

 

 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

6 

 

Pekerja 

penangkap ikan 

 

 

 

Pekerja non-

formal ilegal 

 

Migrasi 

kelompok 

minoritas 

 

Lain-lain 

 

15,8 

 

 

 

 

9,3 

 

 

8.1 

 

 

2,9 

 

17,1 

 

 

 

 

5,8 

 

 

10,4 

 

 

2,1 

 

Malaysia, Singapura, Amerika 

Serikat. 

 

Lingkup perairan internasional, 

khususnya Laut Tiongkok 

Selatan dan perairan negara-

negara  

ASEAN. 

 

Domestik, Hongkong, 

Malaysia, Singapura, Amerika 

Serikat. 

 

Malaysia, Indonesia, 

Bangladesh, Tiongkok, dan 

beberapa negara lain. 

- 

Sumber : Diolah dari UNODC Report Paper, Trafficking in Persons : Monitoring 

and Evaluation”, Desk Asian UNODC Report Paper, New York, 2015, 

hal.7 dan 2016 Annual Summary Monitoring Report: Regional Programe 

on Southeast Asian, 2018.  
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Dari tabel di atas maka dapat diketahui bahwa sebagian besar korban 

perdagangan manusia di Thailand adalah untuk tujuan industri seks, sedangkan 

sisanya adalah pekerja luar negeri ilegal, pekerja di industri penangkapan ikan, 

hingga eksodus/migrasi kelompok minoritas. Persoalan perdagangan manusia di 

Thailand menjadi masalah yang berkaitan dengan perdagangan manusia karena 

adanya empat alasan. Pertama, Pemerintah Thailand selama ini menjadikan 

perdagangan manusia sebagai persoalan sosial dan kejahatan biasa, sehingga perlu 

kebijakan komprehensif dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Kedua, 

perdagangan manusia menjadi masalah serius karena memiliki modus operandi 

yang berbeda-beda dan dapat dijalankan secara kelompok, misalnya pada industri 

penangkapan ikan atau juga secara individu misalnya pada tempat hiburan malam 

sebagai industri seks terselubung (UNODC, 2016). 

Ketiga, Perdagangan manusia di Thailand telah menjadi bagian dari 

kebiasaan dari sebagian kalangan masyarakat Thailand sehingga pendekatan yang 

dijalankan bukan hanya law enforcement, namun juga budaya. Keempat, 

perdagangan manusia di Thailand menjadi pemicu persoalan lain di negara ini, 

diantaranya persoalan keamanan perbatasan (borderness security), citra negara 

(self image) hingga berkembangnya wabah HIV/AIDS (UNODC, 2015). 

2.1.2. Dasar Hukum dan Konsep 5P Dalam Penanganan Perdagangan 

Manusia di Thailand 

Kebijakan 5P dilatarbelakangi insiden nasional di Thailand yang 

melibatkan pejabat angkatan darat Thailand pada awal tahun 2010 terlibat 

perdagangan manusia untuk diperdagangkan di industri pertanian /perkebunan di 
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Malaysia. Kasus ini menyeret seorang  Letnan Jenderal Angkatan Darat Thailand, 

Manas Kongpan yang ditahan karena diduga terlibat dalam perdagangan manusia. 

Manas merupakan tokoh penting dalam aparat keamanan yang meliputi Thailand 

Selatan-zona transit utama dalam jejak perdagangan yang membentang dari 

Myanmar ke Malaysia. Namun penyelidikan polisi menemukan dia menggunakan 

posisinya untuk membimbing kelompok-kelompok perdagangan di sekitar pos-

pos pemeriksaan setelah kedatangan para korban di pantai-pantai terpencil ketika 

menuju ke kamp-kamp hutan (Thanaporn Promyamyai, 2017). 

Kasus Manas Kongpan mampu menjadi isu nasional di Thailand, bahkan 

Perdana Menteri Abishit Vejajiva menyatakan akan melakukan evaluasi secara 

seksama berkaitan dengan persoalan ini. Oleh karena itu, munculnya perdagangan 

manusia di Thailand kemudian mendorong berbagai stakeholder terkait untuk 

menyelesaikan persoalan tersebut, yaitu melalui konsep 5P.  

 Upaya pemerintah Thailand dalam menangani perdagangan manusia 

merupakan pendekatan yang tersistematis yang dijalankan oleh pemerintahan 

Perdana Menteri Abhisit Vejajiva. Dalam rapat nasional di Bangkok pada 8 Juni 

2010 Vejajiva menyatakan bahwa : 

“...Human trafficking is a serious issue because it relates 

to the economic and humanitarian fields. To that end, the 

Government of Thailand will no longer use the old ways, 

but along with related institutions will be run, law 

enforcement cooperation and an effective policy.” (The 

Royal Thai Embassy). 
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 Pada 2015 pemerintah Thailand kemudian menerapkan kebijakan baru 

yang dinamakan dengan 5P strategy framework, meliputi faktor policy 

(kebijakan), prosecution (penuntutan), protection (perlindungan), partnership 

(kemitraan) dan prevention (pencegahan). Gambaran mengenai konsep ini yang 

pertama adalah Policy (kebijakan) di mana pemerintah Thailand akan membangun 

kerjasama dan koordinasi yang lebih efektif baik kedalam ataupun keluar 

termasuk kerjasama dengan ILO (International Labour Organization), serta sektor 

swasta dalam dan luar negeri. Kedua, Prosecution (penuntutan), dimana 

Pemerintah Thailand memperbesar anggaran untuk dapat penegakan hukum, 

termasuk membentuk beberapa unit satuan tugas diantaranya RTP-ATC (Royal 

Thailand Police-Anti Trafficking Centre), ATPD (Anti Trafficking Person 

Division), hingga CCCIF (Command Centre of Combating Ilegal Fishing) (IOM 

Thailand). 

 Ketiga, Protection (perlindungan), di mana pemerintah Thailand 

menjalankan beberapa pendekatan bagi korban untuk memperoleh layanan 

pemerintah meliputi perawatan medis, rehabilitasi fisik dan mental dan beberapa 

pendekatan lainnya. Keempat, Prevention (pencegahan), dimana pemerintah 

Thailand menerapkan undang-undang anti perdagangan manusia, memperbaiki 

hak-hak migran, hingga membangun lembaga pencegahan perdagangan manusia 

yang dinamakan TOEA (Thailand Overseas Employment Administration) (IOM 

Thailand). Kelima, Partnership (kemitraan), di mana pemerintah Thailand 

menjalankan beberapa kerjasama dengan aktor nasional dan internasional, 

diantaranya pelibatan forum kemasyarakatan Thailand PPCSP (Public, Private 
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Civil Society Partnership), hingga kerjasama antara negara diantaranya Laos, 

Vietnam, serta kerjasama dengan IOM (International Organization for Migration) 

(IOM Thailand). 

2.2. TANTANGAN HUMAN SECURITY BAGI PERSONAL SECURITY 

Konsep 5P yang dicanangkan pemerintah Thailand tahun 2010 kemudian 

dihadapkan pada berbagai persoalan perdagangan manusia yang telah berkembang 

dan sulit untuk ditangani melalui pendekatan hukum (law enforcement) ataupun 

hanya melalui pendekatan ekonomi dan kesejahteraan melalui pembukaan 

lapangan kerja di daerah-daerah. Tantangan 5P sebagai langkah pemerintah 

Thailand dalam menangani perdagangan manusia dan sesuai yang telah dibahas 

pada bab sebelumnya, bahwa dari segi Human Security maka penelitian/skripsi ini 

berfokus pada aspek Personal Security, maka subbab ini akan dibagi menjadi 

bagian tersebut dan dibedakan menjadi dua tantangan yaitu kelompok dan 

personal (individu). 

2.2.1. Tantangan Perdagangan Manusia di Thailand Dalam Konteks 

Personal 

Perdagangan manusia umumnya berkembang di empat sektor, yaitu hiburan 

malam, prostitusi, tenaga kerja luar negeri ilegal dan pekerjaan di laut lepas. 

Umumnya para pelaku dan korban saling mengenal ataupun kesepakatan atas 

kompensasi tertentu pada keluarga korban. Perdagangan anak secara personal di 

Thailand pada aspek personal menjadi permasalahan yang lebih sulit ditangani, 

dibandingkan perdagangan manusia secara kolektif karena dijalankan secara 

tertutup, dimana kalangan keluarga dari para korban perdagangan manusia di 
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Thailand tersebut memang mendapat keuntungan secara materil (Alan, 2017, hal. 

26-27). 

Tantangan 5P dalam keamanan personal juga berhubungan dengan aspek 

perizinan, dimana dalam lingkup orang per-orang para pelaku perdagangan 

manusia memang dengan sengaja memalsukan tujuan umur, izin tinggal dan mata 

pencaharian. Persoalan ini berkaitan dengan aspek good governance pada 

jawatan-jawatan yang ada di The Thailand Ministry Social Development and 

Human Security karena umumnya terjadi lobi antara petugas verifikasi ataupun 

pelaksana dengan pelaku perdagangan manusia tersebut (Alan, 2017, hal. 26-27). 

Pemetaan pelaku perdagangan manusia secara personal cenderung acak 

dan lebih sulit untuk diketahui. Mereka berasal dari wilayah pedesaan, namun 

juga perkotaan (urban). Kelompok ini juga berupaya mencari kehidupan yang 

lebih baik, khususnya pada bidang ekonomi dan fasilitas-fasilitas hidup di 

perkotaan dalam dan luar negeri. Kalangan pelaku perdagangan manusia secara 

personal juga memiliki mobilitas yang lebih fleksibel, dimana pada periode 

tertentu mereka akan pulang ke wilayah asal dan kemudian akan melanjutkan 

tindakannya lagi (Sarawashi, 2016, hal. 37). 

Pemetaan para korban perdagangan manusia sejak tahun 2013 didominasi 

oleh kalangan masyarakat rural, yaitu sekitar 76-78 % dari total kasus 

perdagangan manusia yang terjadi. Sedangkan tujuannya sekitar 89-92% adalah 

luar negeri. Ini menunjukkan bahwa kalangan ini memang berupaya mencari 

kesempatan yang lebih baik, jika dibandingkan dengan wilayah asalnya yang 
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cenderung terbatas, baik pendapatan ataupun fasilitas dalam memenuhi 

kehidupannya (Sarawashi, 2016, hal. 34-35). 

Berdasarkan kajian yang dikeluarkan oleh UNHCR tahun 2016 orang-

orang yang rentan menjadi korban perdagangan manusia dapat dikelompokkan 

menjadi tiga, pertama, kelompok usia produktif karena ini berkaitan dengan 

faktor permintaan (demand factors) ketika kelompok ini bekerja dengan rata-rata 

usia 14 hingga 32 tahun. Kedua, para korban perdagangan manusia ini memiliki 

taraf pendidikan yang rendah yang rata-rata hanya menyelesaikan pendidikan 

dasar (elementary school) sehingga mudah untuk dikelabui dan tidak memahami 

hak-hak dan resiko menjadi pekerja non formal. Ketiga, kelompok memiliki 

karakter sebagai feed back community, yaitu kelompok ini akan kembali ke daerah 

asal pada periode tertentu untuk kemudian memberikan pengaruh dengan 

membawa kelompok lain (Davy, 2014, p. 9). 

Tantangan dari perdagangan manusia secara personal di Thailand memang 

masih menyisakan berbagai persoalan yang belum sepenuhnya dapat ditangani. 

Beberapa masalah ini, diantaranya, pertama, adanya persoalan intimidasi dan 

kekerasan fisik karena kemungkinan korban dan pelaku/perantara memiliki 

hubungan atau saling kenal, sebagai contoh adalah kasus penyekapan di Bangkok 

ketika korban menolak untuk bekerja di tempat hiburan malam, dimana seorang 

gadis yang berasal dari Krabi disekap di sebuah komplek rumah di Bangkok. 

Kedua, potensi terjadinya kekerasan sistematis, dimana seorang laki-laki 

ditemukan oleh Syahbandar di sekitar Pantai Barat Andaman untuk 
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menyelamatkan diri dari pekerjaan yang melebihi batas waktu pada bidang 

pelayaran dan penangkapan ikan (Environmental Justice Foundation, 2013). 

Tantangan keamanan secara personal atas berkembangnya perdagangan 

manusia di Thailand berkaitan dengan tren yang berkembang bahwa negara ini 

tidak semata-mata menjadi tujuan, namun juga penyedia (supplier). Di lain pihak, 

keberadaan Thailand sangat memerlukan serangkaian kebijakan sebagai payung 

hukum untuk mendukung perlindungan korban dan pencegahan agar para korban 

tidak lagi terjebak perdagangan manusia, khususnya berkaitan dengan individu 

yang menjadi korban eksploitasi seksual dan perdagangan manusia untuk 

eksploitasi tenaga kerja (Muangtham, 2016). 

Tantangan selanjutnya berkaitan dengan keamanan individu akibat 

perdagangan manusia di Thailand juga adalah berhubungan dengan para korban 

yang bekerja di kapal-kapal nelayan.  Umumnya para korban, baik secara individu 

ataupun kelompok diangkut melalui kendaraan darat untuk dikumpulkan di 

pelabuhan untuk kemudian dipekerjakan di kapal-kapal penangkap ikan. Tidak 

jarang para korban mengalami penyekapan dan intimidasi. Perdagangan manusia 

di kapal-kapal penangkap ikan menjadi persoalan sekaligus tantangan bagi 

pemerintah Thailand karena lebih sulit dideteksi (Urbina, 2015). 

Dari uraian di atas maka dapat dipahami bahwa perdagangan manusia 

yang berkembang di Thailand telah menjadi ancaman pada aspek keamanan 

kelompok dan keamanan personal/individual. Di sisi lain, kondisi penanganan 

perdagangan manusia di Thailand diklasifikasikan dalam Tier 2, yang mana 

memerlukan kerjasama dan dukungan internasional agar Thailand bisa naik ke 
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Tier 1. Inilah yang menjadi tantangan dari kebijakan 5P dalam menangani 

persoalan sosial tersebut. Gambaran tentang implementasi 5P strategy framework 

akan diuraikan pada pembahasan bab selanjutnya. 

 


