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BAB IV 

PENUTUP 

4.1. Kesimpulan 

 Melalui uraian pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat 

disimpulkan bahwa skripsi ini bicara mengenai kebijakan pemerintah Thailand 

terhadap perdagangan manusia yang ditinjau dari pendekatan Human Security 

terutama dalam aspek Personal Security, karena dalam perdagangan manusia hal 

yang paling banyak terancam yang adalah Personal Security. Rumusan masalah 

yang coba dijawab disini adalah bagaimana penerapan Human Security dalam 

kebijakan 5P Thailand dalam menangani kasus perdagangan manusia dengan 

menggunakan aspek Personal Security. 

Kebijakan 5P yang dilakukan Thailand dalam aspek Personal Security 

dalam menangani perdagangan manusia adalah upaya perlindungan terhadap 

kelompok-kelompok tertentu atau individu yang rentan menjadi korban 

perdagangan manusia misalnya perempuan usia produktif yang memiliki 

perekonomian yang rendah, masyarakat yang memiliki taraf pendidikan yang 

rendah, serta komunitas etnis seperti Rohingya. Kebijakan 5P yang dijalankan 

pemerintah Thailand dalam menangani perdagangan manusia pada aspek Personal 

Security dalam kebijakan (policy) diwujudkan melalui penerapan Anti TIP Act 

sejak tahun 2008. Kebijakan ini merupakan pengembangan dari regulasi 

sebelumnya yaitu Thailand Suppression and Prevention Act serta menerapkan 

revisi undang-undang larangan prostitusi tahun 2008. Hal ini dikarenakan 

prostitusi merupakan tujuan utama dari perdagangan manusia. 
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 Dalam kebijakan prosecution atau penuntutan dalam menangani 

perdagangan manusia dalam aspek Personal Security yaitu Pemerintah Thailand 

secara serius mengerahkan pasukan kepolisian dan yang didukung pasukan 

militer, termasuk unit Raid untuk menginvestigasi modus operandi perdagangan 

manusia di Thailand secara kolektif. Sedangkan prosecution dalam aspek Personal 

Security lainnya yaitu Pemerintah Thailand secara serius mengerahkan pasukan 

kepolisian. Melalui upaya ini pemerintah Thailand dapat mendeteksi ketika para 

orang-orang, khususnya perempuan korban perdagangan manusia akan 

diseludupkan ke wilayah perkotaan atau ke negara lain. 

Kebijakan selanjutnya adalah protection atau perlindungan dijalankan oleh 

pemerintah Thailand dalam aspek personal Security diwujudkan melalui 

penerapan Standar The Sphere Project memiliki beberapa prinsip perlindungan, 

prinsip hukum, dan hak. Piagam kemanusiaan tersebut telah menjadi startegi dan 

aksi kemanusiaan dalam perspektif perlindungan. 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 perdagangan manusia 

dalam aspek personal, diantaranya membangun forum konsultasi Tamar Centre 

yang merupakan layanan konseling yang melayani selama 24 jam dengan 

menyediakan penerjemah dalam 7 bahasa. 
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Hasil dari kebijakan prevention atau pencegahan dalam aspek Personal 

Security adalah penyantunan terhadap anak-anak Thailand dari dua provinsi, yaitu 

Udon Than, Khon Kaen dan Huan Hin dengan memberikan bantuan berupa akses 

untuk melanjutkan ke sekolah menengah. Upaya prevention lainnya diwujudkan 

dengan mengadakan Talk Show yang dilaksanakan seminggu sekali dengan 

melibatkan pemuka masyarakat Thailand, pemerintah bersama dengan Ministry 

Permanent Secteratry of Thailand. Dalam acara ini masyarakat Thailand dapat 

berpartispasi 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.  

Kebijakan partnership dalam aspek Personal Security diwujudkan melalui 

kerjasama dengan UNICEF dan GMS dengan membuat iklan layanan masyarakat 

melalui kerjasama dengan MTV (Music Television). Iklan 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. 

 Dari kebijakan-kebijakan yang sudah di implementasikan oleh pemerintah 

Thailand tersebut memang belum sepenuhnya dapat menghilangkan kasus 

perdagangan manusia yang ada dinegaranya. Karena dalam mengimplementasikan 

kebijakan tersebut tentunya terdapat beberapa tantangan yang menghambat 

pencapaian Human Security khususnya dalam aspek Personal Security bagi para 

korban perdagangan manusia tersebut. Akan tetapi, Keberadaan 5P dalam 



47 
 

mendukung pencapaian Personal Security berkaitan dengan persoalan 

perdagangan manusia ternyata cukup mampu mengatasi perdagangan manusia di 

Thailand.  Terbukti dalam klasifikasi Tier sebagai ketentuan untuk mengukur 

peran dan partisipasi dalam penanggulangan perdagangan manusia yang 

dikeluarkan oleh Departemen Negara Amerika Serikat (US Dapertement of State) 

yang mana Thailand pernah berada di posisi Tier 3 pda tahun 2014 yang mana 

kebijakan 5P ini belum ada. Setahun setelah kebijakan 5P ini disahkan dan 

dijalankan Thailand mengalami peningkatan setiap tahunnya dari Tier 3 naik 

menjadi Tier 2 Watch List pada tahun 2017 lalu, dan kembali meningkat menjadi 

Tier 2 pada tahun 2018 ini. Dilihat dari hasil yang dicapai oleh Thailand tersebut 

dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan 5P cukup mampu menjadi solusi 

yang progresif dalam menangani perdagangan manusia di Thailand, meskipun 

belum dapat menjadi solusi yang mendasar. 

4.2. Saran 

 Dari penelitian ini masih terdapat beberapa keterbatasan di mana hanya 

berfokus pada kebijakan 5P dan hanya satu aspek dari Human Security saja yakni 

Personal Security, maka dari keterbatasan ini ada potensi untuk dapat 

merekomendasikan penelitian yang lebih lanjut pada aspek yang terdapat pada 

Human Security lainnya. Misalnya mengukur economic security melalui 

kebijakan pemerintahan Thailand. Dapat pula menggunakan indikator lain, 

misalnya jumlah korban yang terdeteksi sehingga dapat melihat secara 

komprehensif pencapaian kebijakan pemerintahan Thailand, baik 5P secara 

khusus maupun kebijakan-kebijakan lainnya terkait perdagangan manusia. 


