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BAB III 

IMPLEMENTASI PERSONAL SECURITY DALAM KEBIJAKAN 5P 

THAILAND 

 Personal Security merupakan salah satu bagian dari tujuh kategori Human 

Security menurut UNDP. Pada kelompok negara berkembang  pencapaian 

Personal Security menjadi permasalahan karena keterbatasan, program, anggaran, 

political will dan lain-lainnya. Seiring dengan berkembangnya waktu, Personal 

Security mampu menjadi isu internasional yang memiliki dependensi dengan hak 

asasi manusia (HAM) dan pembangunan manusia (United Nations Development 

Programme, 2010). 

 Perdagangan manusia di Thailand telah berkembang menjadi persoalan 

yang tidak kunjung dapat tertangani oleh pemerintah dan para stakeholder 

lainnya. Di sisi lain, perdagangan manusia di negara ini telah menjadi perhatian 

internasional termasuk PBB yang menganggap bahwa masalah ini memerlukan 

rangkaian konsep yang lebih sistematis yang disebut dengan 5P. Bab III ini akan 

terbagi dalam beberapa pembahasan, pertama, aspek Personal Security pada 

kebijakan 5P oleh Thailand, kedua, implementasi kebijakan 5P dalam menangani 

perdagangan manusia di Thailand. 

3.1. Aspek Personal Security Pada Kebijakan 5P Oleh Thailand 

 Berkaitan dengan Personal Security UNDP menyatakan bahwa individu 

menjadi objek perlindungan negara dalam lingkup terkecil. Di beberapa negara 

bahkan kontribusi lebih dari seratus atau seribu orang penduduk pada umumnya. 
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Untuk itulah, dalam lingkup internasional Personal Security menjadi bagian 

penting dari supremasi hak asasi manusia (HAM) dan regulasi internasional yaitu 

konsep human security yang dicanangkan oleh PBB. 

 Selanjutnya UNDP menyatakan bahwa Personal Security memiliki 

paradigma penting yang berhubungan dengan hak-hak dasar dan kebebasan 

manusia secara individual, diantaranya adalah kesehatan, ekonomi dan lain-

lainnya (United Nations Development Programme, 2017). UNDP juga 

menyebutkan bahwa Personal Security merupakan keamanan manusia dari sisi 

individual untuk memperoleh jaminan keamanan untuk memperjuangkan 

eksistensi pada bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya, serta hak dalam 

berkontribusi dalam pembangunan individu dan lingkungannya dari berbagai 

ancaman individu ataupun kelompok lain (United Nations Development 

Programme, 2017). 

Dalam Personal Security terdapat beberapa konsep yang relevan dan 

memiliki keterkaitan yang erat sebagai bagian dari paradigma kebebasan individu 

dan keamanan manusia, meliputi : 

a. Personal Security berkaitan dengan upaya individu untuk menunjukkan 

eksistensinya dalam memanfaatkan kondisi kebebasan yang diterapkan 

oleh negara. 

b. Personal Security berkaitan dengan upaya individu untuk memperoleh 

aksesi tentang kehidupan yang lebih baik dalam bidang sosial, yaitu 

pengakuan dari lingkungan, ekonomi berupa kesejahteraan dan lain-

lainnya. 
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c. Personal Security berkaitan dengan upaya individu untuk memperoleh 

perlindungan negara baik dalam lingkup kedaulatan dalam negeri ataupun 

di luar negeri (Paul Batersby, 2009, hal. 251). 

 Personal Security juga berhubungan dengan perlindungan negara pada unit 

terkecil karena terdapat juga beberapa kasus, di mana kemiskinan dan 

keterbelakangan di beberapa wilayah rural di Thailand. Sebagaimana wilayah 

Prasat Huin Kao, Udon Thani, Sukhotai dan beberapa wilayah lainnya. Hal 

tersebut berhasil membentuk hubungan khusus antara pelaku dan korban untuk 

terlibat dalam perdagangan manusia dengan dalih memperjuangkan kepentingan 

ekonomi yang lebih baik (Chai Nat, 2008).  

  Personal Security berkembang di Thailand bersamaan dengan dinamika 

demografi yang juga berkembang secara dinamis. Pertumbuhan penduduk di 

Thailand telah menyentuh level 65 juta jiwa, tahun 2005 mencapai 72 juta jiwa, 

tahun 2006 74 juta jiwa, tahun 2007 mencapai 76 juta jiwa, tahun 2008 81 juta 

jiwa dan tahun 2009 pertumbuhan penduduk Thailand telah mencapai di atas 82 

juta jiwa. Ledakan jumlah penduduk di Thailand yang terus mengalami 

peningkatan dilatarbelakangi oleh berbagai masalah yang kompleks, antara lain, 

tingkat kematian (mortalitas) yang semakin berkurang dan munculnya gaya hidup 

masyarakat rural Thailand yang bangga memiliki anak lebih dari dua, serta akan 

terus memiliki anak sebelum dapat melahirkan anak laki-laki (Sundaram, 2008). 

 Perkembangan Personal Security di Thailand yang berkaitan dengan 

perdagangan manusia di negara ini muncul beberapa persoalan, diantaranya 

ancaman penculikan, perdagangan perempuan anak untuk industri prostitusi di 
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beberapa kota utama di Thailand. Kemudian terdapat juga persoalan lainnya, 

repeating case atau kasus yang berkelanjutan, dimana individu yang menjadi 

korban akan mengajak pihak lainnya karena pencapaian materi yang selama 

diperoleh. 

 Dinamika Personal Security yang berkembang di Thailand juga berkaitan 

dengan adanya pemanfaatan individu atau kelompok terhadap seseorang untuk 

digunakan kekuatan fisiknya dan pikirannya melalui berbagai tipu daya dan 

tawaran ekonomi fiktif atau tidak sesuai (McCartney, 2018). Karakteristik 

Personal Security yang masuk dalam personal trafficking meliputi usia produktif, 

individu korban PHK, individu yang memiliki upah kurang dari 16 US Dollar 

perminggu, serta individu dengan tingkat pendidikan yang rendah. Sedangkan 

pada community security berkaitan dengan kesamaan asal daerah, kesamaan 

komunitas dan lain-lainnya. Di sini Personal Security dihadapkan pada berbagai 

tantangan, diantaranya kebijakan (policy) yaitu Freedom of Expression Act tahun 

2016, Freedom to Counter Repressive Law tahun 2016, serta Violence and Abuse 

Act tahun 2016. Perundang-undangan ini menjadi tantangan bagi 5P dalam 

mendukung pencapaian 5P dan terintegrasi dengan aspek penegakan hukum, 

pencegahan dan kemitraan dengan berbagai stakeholder dalam dan luar negeri, 

termasuk UNHCR, HRW (Human Right Watch) dan Amnesty Internasional. 

3.2. Implementasi 5P dan Pencapaian Personal Security Dalam Menangani 

Perdagangan Manusia di Thailand 

 Kebijakan 5P merupakan upaya terkini dari pemerintah Thailand untuk 

menindaklanjuti permasalahan perdagangan manusia, melalui policy, prosecution, 
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protection, prevention dan partnership. Dalam aspek Personal Security kelima 

kebijakan tersebut diterapkan melalui pengembangan regulasi, kerjasama luar 

negeri dan beberapa pendekatan lainnya. 

 Implementasi 5P dalam menangani perdagangan manusia di Thailand, 

baik dalam lingkup Personal Security menjadi pendekatan formal dari Perdana 

Menteri Prayuth Chan Ocha yang menggabungkan antara penerapan perundang-

undangan, perlindungan masyarakat, kerjasama internasional dan penegakan 

hukum. Meskipun sampai dengan akhir tahun 2017, penanganan perdagangan 

manusia belum sepenuhnya dapat menyelesaikan masalah ini secara mendasar, 

namun 5P telah menjadi pendekatan yang cukup progresif. Hal ini dapat dilihat 

dari terbentuknya kerjasama internasional antara pemerintah Thailand dengan 

aktor-aktor internasional, seperti halnya UNHCR, Amnesty Internasional, Human 

Right Watch (HRW) dan beberapa aktor lainnya, serta terbentuknya penegakan 

hukum, pendekatan ekonomi, kemanusiaan dan lain-lainnya.  

 5P mampu menjadi pendekatan yang komprehensif ketika dapat menjadi 

solusi dalam menangani dualisme persoalan antara perkembangan pariwisata dan 

perlindungan manusia. Selain itu, khusus dalam kasus Rohingya 5P dapat 

menjembatani pendekatan kemanusiaan pemerintah Thailand sebagai negara yang 

berbatasan langsung dengan Myanmar. Masalah Rohingya memang menjadi 

prioritas karena sebagian etnis ini yang berhasil masuk ke wilayah kedaulatan 

Thailand berhasil menjadi tenaga kasar, masyarakat anonim tanpa 

kewarganegaraan hingga forced marriage (kawin paksa). 
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 Kebijakan 5P yang dijalankan pemerintah Thailand dalam menangani 

perdagangan manusia dalam aspek kebijakan (policy) secara Personal Security 

diwujudkan melalui penerapan UU Anti-TIP Act sejak tahun 2008. Kebijakan ini 

merupakan pengembangan dari regulasi sebelumnya yaitu Thailand Suppression 

and Prevention Act (Liebolt, The Thai Government's Response to Human 

Trafficking: Areas of Strength and Suggestions for Improveme, 2017). 

 Dalam kebijakan Anti TIP Act baik pelaku atau korban dapat disidangkan 

menurut hukum Thailand yang berlaku. Hukuman ini meliputi batasan usia dari 

18 menjadi 16 tahun, serta pengaturan untuk memisahkan kamp-kamp tinggal 

sementara antara laki-laki dewasa dengan laki-laki remaja dan perempuan dewasa 

dan perempuan remaja (Liebolt, The Thai Government's Response to Human 

Trafficking: Areas of Strength and Suggestions for Improveme, 2017). 

 Selain itu, pemerintah Thailand menerapkan beberapa terobosan 

kebijakan, antara lain penerapan revisi perundang-undangan larangan prostitusi 

tahun 2008 sebagai tujuan utama perdagangan manusia secara personal. Undang-

undang ini belum dapat berjalan efektif karena prostitusi terkompleks ataupun 

terselubung menggunakan media yang lain, antara lain kafe, tempat hiburan 

malam, panti-panti kebugaran dan lain-lainnya. 

 Kebijakan selanjutnya adalah prosecution atau penuntutan dalam aspek 

Personal Security, pemerintah Thailand secara serius mengerahkan pasukan 

kepolisian dan yang di dukung pasukan militer, termasuk unit Raid untuk 

menginvestigasi modus operandi perdagangan manusia di Thailand secara kolektif 

dan menindak para pelaku perdagangan manusia. Menurut statistik yang 
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dikumpulkan sejauh ini, 280 kasus perdagangan manusia diselidiki, 155 pelaku 

dalam 115 kasus dituntut dan 104 pelaku dihukum. Selain itu, pemerintah juga 

mengatasi adanya keterlibatan beberapa pejabat dalam perdagangan manusia 

dengan memberikan hukuman penjara yang panjang kepada pejabat-pejabat 

tersebut (Royal Thai Embassy, 2017). 

Kebijakan selanjutnya adalah protection atau perlindungan dalam 

menangani perdagangan manusia dalam aspek Personal Security diwujudkan 

melalui penerapan Standar The Sphere Project memiliki beberapa prinsip 

perlindungan, prinsip hukum, dan hak. Piagam kemanusiaan tersebut telah 

menjadi strategi dan aksi kemanusiaan dalam perspektif perlindungan. Lebih jauh, 

piagam ini juga menekankan pentingnya akuntabilitas organisasi terhadap 

penduduk yang terdampak bencana. Prinsip inti yang dipegang dalam 

menjalankan piagam ini dirangkum dalam 3 hal. bahwa setiap orang yang 

terdampak bencana berhak atas : 

a. Hak hidup bermartabat,  

b. Hak untuk mendapatkan bantuan kemanusiaan,  

c. Hak atas Perlindungan dan keamanan. 

 Kebijakan protection selanjutnya yakni dengan mengembangkan upaya 

layanan fungsi kepolisian yang tersebar di beberapa distrik, diantaranya Nokohm 

Paton, Shurat Tani, Knon Khaen dan beberapa wilayah lainnya yang selama ini ini 

menjadi endemi perdagangan manusia. Melalui unit pelayanan ini masyarakat 

dapat memanfaatkan untuk mengetahui warga atau anggota keluarga yang hilang. 

Kebijakan selanjutnya dijalankan dengan membangun layanan korban 
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perdagangan manusia dalam aspek personal, diantaranya membangun forum 

konsultasi Tamar Centre yang merupakan layanan konseling yang terletak di 

Barat daya Thailand yang berbatasan dengan Myanmar (YWAM Thailand). 

 Upaya selanjutnya adalah  prevention atau pencegahan yang dijalankan 

oleh pemerintah Thailand dalam Personal Security diwujudkan dengan Talk 

Show. Acara ini dilaksanakan seminggu sekali dengan melibatkan pemuka 

masyarakat Thailand, pemerintah bersama dengan Ministry Permanent Secretary 

of Thailand. Dalam acara ini masyarakat Thailand dapat berpartisipasi karena 

acara ini merupakan acara terbuka yang dapat diikuti melalui saluran telepon atau 

pesan singkat. Melalui acara talk show bersama-sama dengan pemerintah 

Thailand dapat mengetahui sikap kritis masyarakat negara ini yang sangat berguna 

sebagai masukan bagi evaluasi program-program selanjutnya (Royal Thai 

Embassy, 2017). 

  Selain itu, pemerintah juga memberikan penyantunan kepada anak-anak 

Thailand dari dua provinsi, yaitu Udon Thani dan Khon Kaen sebanyak 224 anak. 

Penyantunan ini diselenggarakan pada bulan Juni 2013 dengan memberikan kartu 

akses khusus ke anak-anak tersebut untuk masuk ke sekolah menengah di wilayah 

tersebut. Pemerintah juga memberikan kartu akses khusus ke anak-anak tersebut 

untuk masuk ke sekolah menengah di wilayah Huan Hin. Wilayah Huan Hin 

memang memiliki arti penting bagi penanganan prostitusi anak di Thailand karena 

menjadi pusat kunjungan wisata terbesar di Thailand, yaitu wisata pantai. Hal 

tersebut dilakukan oleh pemerintah agar anak-anak di wilayah tersebut 

mendapatkan pendidikan yang cukup untuk mengetahui hak-hak dan risiko 
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menjadi pekerja non formal (Thailand Trafficking in Persons Country Report, 

2014).  

 Kebijakan selanjutnya adalah partnership atau kemitraan dalam 

menangani perdagangan manusia dalam aspek Personal Security diwujudkan 

melalui kerjasama dengan UNICEF dan GMS. Kerjasama yang dilakukan dengan 

UNICEF yakni membuat iklan layanan masyarakat melalui kerjasama dengan 

MTV (Music Television). Kerjasama ini dijalankan sejak bulan Mei 2013 di 

bawah naungan MTV Asia. Rata-rata durasi dari iklan ini adalah 40 hingga 55 

detik yang ditayangkan di sela-sela acara di setiap harinya. Iklanisasi oleh 

UNICEF dengan bekerjasama dengan MTV ini memuat tentang bagaimana 

perlindungan anak dan perempuan untuk meminimalisasi perdagangan manusia 

dapat diwujudkan bukan atas dasar inisiatif dari pemerintah Thailand saja, namun 

juga masyarakat Thailand sendiri (ECPAT International, 2011). UNICEF secara 

Personal Security ingin memastikan bahwa para korban secara personal tidak 

mengalami kekerasan. 

 Kerja sama selanjutnya yaitu melalui pengembangan GMS (Great Mekong 

Subriver) merupakan program prestisius yang diprakarsai oleh ADB (Asian 

Development Bank) yang diikuti oleh beberapa negara, ditambah dengan 

Tiongkok. GMS yang difasilitasi oleh ADB memang menjadi bagian penting dari 

kebijakan partnership. Ini disebabkan perdagangan manusia di Thailand terjadi 

akibat kesenjangan ekonomi antar wilayah, yaitu urban dan rural. Dengan GMS 

maka kebijakan ini dapat membuka kesempatan ekonomi dan tujuan wisata baru 

sehingga dapat menjadi upaya preventif dalam menangani perdagangan manusia 
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secara individu. Keberadaan GMS secara tidak langsung ikut mendukung 

penanganan perdagangan manusia dengan menjadi fasilitas/infrastruktur untuk 

memantau mobilitas masyarakat di sekitar aliran sungai tersebut serta untuk 

melindungi siapapun komunitas dan personal yang lewat (Greater Mekong 

Subregion Core Environment Program). 

 Melalui uraian di atas maka dapat dipahami bahwa 5P yang dijalankan 

pemerintah Thailand dalam aspek Personal Security, dijalankan melalui 

pengembangan dan penyusunan perundang-undangan perlindungan manusia dan 

kelompok marjinal, kerjasama dengan organisasi internasional dan pencegahan 

melalui proyek perlindungan dan prinsip hukum. Implementasi 5P di Thailand 

menunjukkan bahwa upaya progresif dalam menangani perdagangan manusia, 

meskipun belum menjadi solusi yang bersifat mendasar. 

 Implementasi kebijakan 5P terlihat cukup memberikan pengaruh positif 

sebagai upaya menangani perdagangan manusia di Thailand dalam aspek  

Personal Security. Hal ini ditandai dengan meningkatnya ranking Thailand atas 

pencapaian tier placement TVPA. Perkembangan pencapaian Thailand dalam Tier 

tersebut dapat dilihat pada grafik 3.1. sebagai berikut : 
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   Grafik 3.1. 

Perkembangan Pencapaian Thailand Dalam Tier 

 

 

Sumber: Diolah dari trafficking in persons report tier placement TVPA 2014-

2018, dalam U.S department of State. 

Dari grafik diatas dapat dipahami bahwa sebelum adanya kebijakan 5P 

yang dijalankan oleh pemerintah, Thailand pernah berada di posisi Tier 3 yaitu 

pada tahun 2014 dan 2015, dan beriringan dengan berjalannya kebijakan 5P pada 

tahun 2015 sampai saat ini Thailand berhasil menaiki posisi Tier 2 Watch List 

pada tahun 2016 dan 2017, dan pada tahun 2018 ini Thailand mengalami 

peningkatan dan berada di tingkat Tier 2. Kenaikan tersebut disebabkan karena 

adanya upaya yang meningkat dari pemerintah Thailand dalam menangani 

perdagangan manusia pada tahun tersebut. Hal ini dibuktikan melalui kebijakan 

prosecution dalam 5P yang telah menghukum 12 pejabat yang terlibat dalam 

perdagangan manusia pada etnis rohingya dengan hukuman penjara yang panjang 

(Bangkok Post, 2018). 
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 Dalam konsep Human Security secara Personal Security terdapat 

instrumen yang lebih luas, seperti yang dikemukakan oleh UNDP bahwa masalah 

Human Security saat ini telah berkembang pada persoalan-persoalan yang lebih 

spesifik, diantaranya keamanan ekonomi (economic security), keamanan 

kesehatan (health security), keamanan pangan (food security), keamanan 

komunitas (community security), keamanan lingkungan (environmental security) 

dan keamanan politik (political security). Berkaitan dengan hal ini sebenarnya 

setiap negara baik kelompok negara maju ataupun berkembang masing-masing 

menghadapi persoalan-persoalan tersebut dapat satu, dua ataupun kombinasi dari 

persoalan-persoalan Human Security tersebut. 

 Berkembangnya perdagangan manusia di Thailand menunjukkan bahwa 

masalah ini telah menjadi persoalan yang umum terjadi pada kelompok negara 

berkembang. Meskipun demikian, pemerintah Thailand tetap berupaya 

menyelesaikan perdagangan manusia dengan berupaya mempertahankan berbagai 

kebijakan dalam kerangka 5P untuk meningkatkan penanganan terkait kasus 

perdagangan manusia atau terus berupaya membangun berbagai kebijakan dalam 

negeri. Pemerintah Thailand sejak masa kepemimpinan Thaksin Shinawatra 

hingga Perdana Menteri Prayuth Chan Ocha memandang bahwa perdagangan 

manusia akan sulit dijalankan tanpa disertai dengan kebijakan-kebijakan lainnya 

secara komprehensif, baik melalui pendekatan ekonomi, budaya, politik dan lain-

lainnya.  

Dengan kata lain, kebijakan 5P masih belum sepenuhnya tepat sasaran, 

meskipun cukup progresif sebagai solusi perdagangan manusia secara personal di 
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Thailand. Beberapa kelemahan terjadi pada aspek penuntutan (prosecution), di 

mana antara korban dan pelaku seringkali terlibat ikatan-ikatan mutualistik untuk 

mewujudkan kepentingan ekonomi. Selain itu, kelemahan juga terjadi pada 

pencegahan (prevention), dimana perdagangan manusia di Thailand umumnya 

terjadi pada masyarakat rural yang cukup sulit untuk ditelusuri sebagai obyek 

perlindungan negara. Meskipun demikian, berdasarkan tier placement TVPA 

tersebut menghasilkan perubahan yang positif, terdapat indikator lain seperti 

jumlah korban perdagangan manusia yang sulit untuk didata menjadi salah satu 

pertimbangan bahwa kebijakan 5P ini belum sempurna. 

 

 


