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Abstract.Thailand is one of the transit countries, source, and destination for human
trafficking internationally. This condition causes the Thai government began to realize the
urgency of the dangers of human trafficking. The development of anti-trafficking level Thai
government intensively conducted since 2006. However, since 2006 anyway, Thailand
experienced a significant increase in human trafficking. Evident from Thailand Tier
stagnation of the year 2006-2011. Thailand is on the Tier 2 Watch List. This research was
designed to investigate the causes of the increasing cases of human trafficking in Thailand
along the Thai government increased efforts in combating human trafficking. To answer the
problem formulation, researchers used cultural and economic factors as the main causes of
human trafficking. In cultural factors, there is the view that the way of life of indigenous
communities and beliefs both put women under men. This ultimately has implications for the
emergence of human trafficking. While economic factors are based on the factors of poverty,
unemployment led to the migration flows have implications for the emergence of crime
background material. Then put forward the argument that human trafficking can occur
because of the assumption that human trafficking as a reasonable step to make ends meet.
The existence of migration flows in Thailand with hopes of finding a better life also make
things worse.
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Abstrak. Thailand merupakan salah satu negara transit, sumber, dan tujuan untuk
perdagangan manusia internasional. Kondisi tersebut menyebabkan Pemerintah Thailand
mulai menyadari urgensi akan bahaya perdagangan manusia. Perkembangan pemberantasan
tingkat perdagangan manusia gencar dilakukan Pemerintah Thailand sejak tahun 2006.
Namun sejak tahun 2006 pula, Thailand mengalami peningkatan signifikan dalam
perdagangan manusia. Terbukti dari stagnasi peringkat Tier Thailand dari tahun 2006-2011.
Thailand berada pada Tier 2 Daftar Pengawasan. Penelitian ini disusun untuk meneliti
penyebab meningkatnya kasus perdagangan manusia di Thailand seiring dengan peningkatan
usaha Pemerintah Thailand dalam pemberantasan perdagangan manusia. Untuk menjawab
rumusan masalah tersebut, peneliti menggunakan faktor kultural dan ekonomi sebagai
penyebab utama munculnya perdagangan manusia. Dalam faktor kultural, terdapat
pandangan bahwa tata cara hidup masyarakat baik secara adat maupun kepercayaan
menempatkan wanita di bawah laki-laki. Hal tersebut akhirnya berimplikasi pada munculnya
perdagangan manusia. Sedangkan dari faktor ekonomi didasarkan pada faktor kemiskinan,
pengangguran yang menyebabkan arus migrasi hingga berimplikasi pada munculnya tindakan
kejahatan berlatarbelakang materi. Maka diajukan argumentasi bahwa perdagangan manusia
dapat terjadi karena anggapan bahwa perdagangan manusia sebagai salah satu langkah wajar
dalam memenuhi kebutuhan hidup. Adanya arus migrasi di Thailand dengan harapan untuk
mencari kehidupan yang lebih baik juga memperburuk keadaan.
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Pendahuluan

Perdagangan manusia (human trafficking) adalah satu dari tiga kejahatan transnasional

dengan keuntungan terbesar setelah perdagangan obat-obatan dan senjata ilegal.1 Berdasarkan

penelitian Patrick Belser, keuntungan dari kejahatan perdagangan manusia tidak hanya

dinikmati oleh aktor-aktor yang terkait secara langsung, tetapi juga memberi nilai tambah

negara. Setiap tenaga kerja yang dieksploitasi secara ekonomi di Asia dan Pasifik

memberikan nilai tambah US$ 412 per orang. Sedangkan korban-korban yang dieksploitasi

secara seksual memberi keuntungan sebesar US$ 10.000.2 Fakta tersebut dapat menjadi salah

satu penyebab maraknya perdagangan manusia hingga saat ini. Menurut laporan United

Nations Global Initiative to Fight Human Trafficking tahun 2007, total 2,5 juta jiwa menjadi

korban dari perdagangan manusia, 56% korban berasal dari wilayah Asia dan Pasifik.3

LATAR BELAKANG MASALAH

Thailand yang berada di kawasan Asia Tenggara menjadi fokus utama dalam tulisan

ini. Sebagai negara yang sedang berkembang, Thailand menjadi negara asal, negara transit,

dan negara tujuan korban perdagangan manusia terbesar yang berasal dari berbagai negara.4

Thailand merupakan pusat eksploitasi seksual dan tenaga kerja di Sub wilayah Mekong Besar.

Jadi perdagangan manusia yang terjadi juga melibatkan negara-negara yang berbatasan

langsung dengan wilayah Thailand seperti Laos, Myanmar, dan Kamboja. Di saat yang

bersamaan Thailand juga merupakan salah satu negara dengan arus migrasi terbesar terutama

di Wilayah Sub Mekong. 5

Sebagai negara transit perdagangan manusia, Thailand menjadi penadah korban hasil

perdagangan yang berasal dari Rusia, Polandia, Ceko, dan Amerika Selatan. Umumnya

1 ECPAT, 2012. Stop Sex Trafficking on Children and Young People.[pdf], dalam
http://ecpat.net/EI/Publications/Trafficking/Factsheet_Thailand.pdf [Diakses pada 21 Januari 2013].
2 Patrick Belser, 2005. Forced Labor and Human Trafficking: Estimating the Profits, [Online] ILO dan Cornell
University. dalam http://digitalcommons.irl.cornell.edu/forcedlabor/17 [Diakses pada 29 Februari 2013].
3 United Nation Global Initiative to Fight Trafficking (UN.GIFT), 2007. Human Trafficking: The Facts. [pdf].
[Online] dalam
http://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/labour/Forced_labour/HUMAN_TRAFFICKING_-
_THE_FACTS_-_final.pdf, [Diakses pada 6 Oktober 2012].
4 Factbook on Global Sexual Exploitation. 2012. [Online] dalam
http://www.uri.edu/artsci/wms/hughes/thailand.htm [Diakses pada 6 Oktober 2012].
5ECPAT, Loc. Cit, 3.



Thailand juga mengirim korban perdagangan manusia ke negara lain seperti Jepang sebagai

tujuan prioritas6, Belanda, Jerman, Australia via Malaysia, Hongkong, India, Malaysia, dan

kawasan Timur Tengah dengan tujuan untuk bisnis seks luar negeri.7 Sejak tahun 1990, peran

Thailand memang tidak dapat dilepaskan dari bisnis perdagangan manusia. 8 Berikut rute

perdagangan manusia ke Thailand dan keluar Thailand:

Peta I.1: Rute Perdagangan Manusia Masuk dan Keluar Thailand

Sumber: UNIAP Thailand  diakses pada 10 Juni 2013 ( http://www.no-trafficking.org/thailand.html ).

Selain dipekerjakan dalam prostitusi, korban perdagangan manusia yang terjadi di

Thailand juga dipekerjakan sebagai buruh dengan bayaran rendah. Umumnya yang menjadi

korban adalah penduduk dari negara yang berbatasan dengan Thailand. Pada tahun 2010,

23% penduduk Kamboja yang merupakan korban perdagangan manusia dideportasi oleh

Pemerintah Thailand di perbatasan Poipet. Berdasarkan salah satu studi dari UNIAP (United

Nations Inter-Agency Project on Human Trafficking) mencatat bahwa setiap tahunnya

Pemerintah Thailand melakukan deportasi terhadap lebih dari 23.000 penduduk Kamboja

6 Wanchai Roujanavong, 2012. Human Trafficking: A Challenge to Thailand and the World Community.[pdf]
Thailand, dalam 150th International Senior Seminar Visiting Experts' Papers.
7 UNIAP (a), 2008. SIREN Human Trafficking Data sheet Phase III[pdf]. [Online] dalam http://www.no-
trafficking.org/reports_docs/thailand/datasheet_thailand_oct2008.pdf [Diakses pada 3 Maret 2013].
8 Factbook on Global Sexual Exploitation, Loc. Cit.



yang menjadi korban perdagangan manusia. Di saat yang sama 57% pekerja migran

Myanmar mengalami kekerasan di sektor perikanan.9

Pemerintah Thailand pada dasarnya sadar akan urgensi permasalahan perdagangan

manusia yang terjadi di negaranya. Untuk mengatasi masalah itu Pemerintah Thailand sejak

tahun 1997 membuat Prevention and Suppression of Trafficking in Women and Children Act.

Pemerintah Thailand mengatur perdagangan manusia sebagai:

"In committing an offence concerning the trafficking in women and
children, buying, selling, vending, bringing from or sending to,
receiving, detaining or confining any woman or child, or arranging
for any woman or child to act or recieve any act, for sexual
gratification of another person, with or without the consent of the
woman or child, which is an offence under the Penal Code, the law
on prostitution prevention and suppression, the law on safety and
welfare of children and youths, or this Act, the official is
authorized to enforce power under this Act"10

Pada perkembangan selanjutnya, Pemerintah Thailand dalam kurun waktu 2006

hingga 2011 mulai melakukan usaha penekanan perdagangan manusia di Thailand. Dari

dalam negeri Pemerintah Thailand merangkum berbagai kebijakan untuk mendukung

usahanya tersebut, antara lain: Kode Prosedur Kriminal, Undang-Undang Perlindungan Anak,

Undang-Undang Pencegahan dan Penekanan Prostitusi, Undang-Undang Anti Pencucian

Uang, Undang-Undang Perlindungan Saksi Mata, Undang-Undang Perlindungan Tenaga

Kerja, Undang-Undang Ekstradisi dan UU Kerja Sama Internasional perihal Kriminalitas.

Momentum utama dari usaha Pemerintah Thailand adalah penetapan Prevention and

Suppression of Trafficking in Persons Act atau The Anti-Trafficking in Persons Act pada

tahun 2008.11 Undang-undang tersebut fokus dalam pemberantasan perdagangan manusia

yang berbunyi:

“...Exploitation means seeking benefits from the prostitution,
production or distribution of pornographic materials, other forms of
sexual exploitation, slavery, causing another person to be a beggar,
forced labour or service, coerced removal of organs for the purpose of

9 Anti Labor Trafficking, 2012. Thailand Tier 2 Watch List [Online] dalam http://anti-labor-
trafficking.org/component/content/article/17-News/143-THAILAND-%28Tier-2-Watch-List%29.html [Diakses
pada 3 Maret 2013].
10 WCW, 2007. Measure in Prevention and Supression of Trafficking in Women and Children Act[pdf] dalam
http://www.wcwonline.org/pdf/lawcompilation/Thailand_PreventionAndSuppressionOfTraffickingInWomenAn
dChi.pdf [Diakses pada 13 Maret 2013].
11 Roujanavong, Loc. Cit, 140.



trade, or any other similar practices resulting in forced extortion,
regardless of such person’s consent”12

The Anti-Trafficking in Persons Act merupakan perbaikan dari Prevention and

Suppression of Trafficking in Women and Children Act tahun 1997 yang dianggap belum

dapat mengakomodir keselamatan seluruh korban terutama laki-laki. Korban laki-laki

umumnya diperdagangkan dan dieksploitasi sebagai pekerja di industri perikanan. Prevention

and Suppression of Trafficking in Women and Children Act tahun 1997 dianggap kurang

menyeluruh karena hanya ditujukan bagi wanita dan anak-anak.13

Bukan hanya sebagai negara asal, transit, dan sumber perdagangan manusia, tetapi

Thailand juga menjadi negara asal, transit, dan sumber untuk migrasi internasional. Pada

tahun 2008 pula, Pemerintah Thailand mengeluarkan The Alien Employment Act. Mengingat

banyaknya arus migrasi yang masuk ke Thailand maka Pemerintah Thailand berusaha untuk

meregulasi buruh migran dengan keterampilan rendah yang ingin bekerja di Thailand.

Kebijakan ini berlaku untuk buruh migran yang berasal dari negara-negara tetangga Thailand

seperti Myanmar, Kamboja, dan Laos. 14 Tujuan pembuatan kebijakan adalah untuk

mendukung perkembangan dari Thailand serta mengurangi tingkat perdagangan manusia.

Alien Employment Act tahun 2008 juga memberi perluasan lapangan pekerjaan bagi negara-

negara tetangga dengan tingkat pengangguran yang tinggi.

Sedangkan untuk menangani masalah migrasi yang terjadi Thailand juga mengadakan

kerjasama dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU) dengan Laos, Myanmar, dan

Kamboja dengan tujuan untuk mengontrol arus migrasi yang terjadi dengan meningkatkan

kelayakan prosedur migrasi untuk pekerja migran, pemulangan pekerja migran yang lebih

efektif, proteksi untuk pekerja migran, dan pencegahan penyusupan batas ilegal, perdagangan

pekerja ilegal, dan pekerjaan ilegal pekerja. 15 Tahun 2006, Pemerintah Thailand juga

mengadakan kerjasama dengan International Labour Organization dalam bentuk buku

panduan yang membahas tentang masalah pekerja migran, dan juga membangun berbagai

12 Anon. (a). 2008. The Anti-Trafficking in Persons Act.[pdf] dalam http://www.no-
trafficking.org/content/Laws_Agreement/laws_agreement_pdf/trafficking_in_persons_act_b.e%202551%20(en
g.).pdf [Diakses pada 21 April 2013], 1.
13 Sally Cameron, 2007. Country Profiles: Thailand dalam Trafficking and Related Labour Exploitation in the
ASEAN Region. [e-book]. dalam International Council on Social Welfare (ICSW), dalam
http://www.icsw.org/doc/Trafficking%20Labour%20Exploitation%20in%20ASEAN%2007.pdf [Diakses pada 6
Oktober 2012], 160.
14 International Organization for Migration Thailand (IOM Thailand). 2011. Thailand Migration Report 2011,
Migration for Development in Thailand: Overview and Tools for Policymakers.[pdf] dalam
http://www.un.or.th/documents/tmr-2011.pdf, 19 [Diakses pada 2 Juni 2013].
15 Cameron, Op. Cit, 146.



fasilitas pendukung seperti tempat transit, perlindungan, dan proses penyerahan untuk

meningkatkan perlindungan bagi korban. Dalam lingkup internasional, usaha Thailand untuk

menanggulangi masalah perdagangan manusia terbilang lambat. Thailand baru meratifikasi

protokol PBB yaitu Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons,

Especially Women and Children pada tahun 2001, yang mana protokol ini telah diadakan

setahun sebelumnya dan bahkan Thailand belum ikut meratifikasi Convention on Rights of

Migrant Workers and Members of Their Families.16

Dari sekian banyak usaha yang dilakukan Thailand tidak juga membuahkan hasil.

Terbukti dengan peringkat Tier yang dirangkum oleh Laporan Perdagangan Manusia dari

Departemen Dalam Negeri Amerika Serikat. Peringkat Tier merupakan  peringkat sejauh

mana pemerintah suatu negara mampu menanggulangi masalah perdagangan manusia yang

terjadi di negaranya. Dibagi menjadi empat peringkat, yaitu: Tier 1, merupakan negara yang

secara penuh mampu melengkapi diri dengan Undang-undang perlidungan korban

perdagangan manusia dengan standar minimum; Tier 2, negara yang tidak secara sepenuhnya

dilengkapi dengan undang-undang perlindungan korban perdagangan namun melakukan

usaha secara signifikan untuk memenuhi standar yang ada; Tier 2 Daftar Pengawasan (Wacth

List), adalah negara yang serupa dengan Tier 2 namun dengan catatan memiliki korban

perdagangan manusia dengan peningkatan signifikan, mengalami kegagalan untuk

memberikan bukti bahwa telah melakukan peningkatan usaha pemberantasan perdagangan

manusia dari tahun sebelumnya, atau negara terkait bertekad dengan sendirinya untuk

melakukan usaha nyata di masa depan untuk memenuhi standar minimum yang telah

ditetapkan.17

16 Ibid, 170.
17 US Departement of State, 2012. Trafficking in Persons Report dalam Tier Placement. [Online] dalam
http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2011/164228.htm [Diakses pada 5 Oktober 2012].



Tabel 1: Peringkat Tier Thailand 2001-2007

Peringkat Tier Thailand

Tahun 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Peringkat

Tier

Tier

2

Tier

3

Tier

2

Tier

2

Tier

3

Tier 2

Daftar

Pengawasan

Tier 2

Daftar

Pengawasan

Sumber: ICSW diakses pada 2 Februari 2013 (http://www.icsw.org/doc/

Trafficking%20Labour%20Exploitation%20in%20ASEAN%2007.pdf)

Hingga pada akhir 2011 menurut Laporan Perdagangan Manusia dari Departemen

Dalam Negeri Amerika Serikat, peringkat Tier Thailand mengalami stagnansi di Tier 2

Daftar Pengawasan.18 Thailand juga mendapatkan peringatan khusus dari PBB terkait tingkat

perdagangan manusia di Thailand. Menurut Joy Ngozi Ezeilo, reporter khusus perdagangan

manusia PBB mengatakan bahwa tingkat perdagangangan manusia untuk kerja paksa di

sektor domestik skalanya semakin besar pada tahun 2011.19 Data dari Royal Thai Police dan

dan Departemen Investigasi Khusus mencatat bahwa terjadi peningkatan kasus yang

ditangani pada tahun 2011 lebih banyak jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Pada tahun 2011 pula, Thailand menjadi salah satu negara destinasi perdagangan manusia

terbanyak di dunia.

18 Ibid,.
19 Joy Ngozi Ezeilo. 2011. Thailand Must Fight Mounting Human Trafficking More Effectively, UN Expert
Warns [Online] dalam http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=39349#.UbbPjc48GUw [Diakses pada
11 Juni 2013].



Grafik I.1: 10 Negara Tujuan Perdagangan Manusia Utama tahun 2011

Sumber: IOM 2011 Case Data on Human Trafficking diakses pada 17 Juni 2013

(http://ec.europa.eu/anti-

trafficking/download.action;jsessionid=0LTNRM4HncSHTLymJGTg1N30hLt9LY5tL9SKKjFrTsfW

LQp6bPck!1062222535?nodePath=%2FPublications%2FIOM+Global+Trafficking+Data+on+Assiste

d+Cases+2012.pdf&fileName=IOM+Global+Trafficking+Data+on+Assisted+Cases+2012.pdf).

Pernyataan tersebut diperkuat dengan beberapa fakta yang ditemukan secara acak.

Selama beberapa dekade terakhir, diperkirakan setiap tahunnya 25.000 korban

berkewarganegaraan Thailand di Jepang yang mana 90% adalah wanita menjadi korban yang

harus menjadi pekerja seks komersial. 20 Pada tahun 2006 juga ditemukan 280 yang

dieksploitasi secara ekonomi dan diharuskan bekerja di bawah tekanan dan tidak digaji21.

Dalam jangka waktu 2006-2011 Thailand telah memulai usaha-usaha pemberantasan

perdagangan manusia, tetapi sebaliknya tingkat arus perdagangan manusia yang terjadi juga

semakin meningkat.

Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini digunakan faktor budaya dan ekonomi sebagai kerangka

pemikiran. Malinowski dan Evans-Pritchard mengatakan bahwa bahwa kebudayaan adalah

cara untuk hidup dan cara untuk melakukan suatu hal, maka korban dari perdagangan

manusia juga pasti memiliki cara hidupnya sendiri yang terikat oleh kepercayaan, tradisi, dan

20 Roujanavong , Loc. Cit, 140.
21Ibid,.



praktek kultural masing-masing. 22 Terdapat beberapa faktor budaya yang berimplikasi

terhadap aktivitas perdagangan manusia di suatu wilayah, seperti: kebudayaan dalam

perdagangan manusia (cultural trafficking) serta konflik dan kondisi internal.

Dalam kebudayaan dalam perdagangan manusia, korban perdagangan manusia harus

beradaptasi dengan kebudayaan baru jika ke negara asing. Tetapi ada pula budaya yang justru

mendukung dan memungkinkan terjadinya perbudakan dan perkawinan paksa yang berujung

pada perdagangan manusia. Kebudayaan ini sebenarnya tidak sesuai dengan hak asasi

manusia, namun umumnya kebudayaan tersebut dihubungkan dengan ritual keagamaan dan

keyakinan masyarakat setempat. Sedangkan kondisi internal dan konflik membentuk kondisi

sosial dalam masyarakat. Pelaku perdagangan manusia akan dapat dengan mudah

memperdaya para calon korban yang terjebak di tengah wilayah konflik dengan janji akan

dibawa  ke tempat yang lebih aman dan menyediakan lapangan pekerjaan. Rendahnya

keterampilan kecakapan kerja juga memudahkan para pelaku untuk membujuk korbannya. 23

Anak-anak dari keluarga tidak mampu juga menjadi salah satu sumber penawaran bagi

pelaku perdagangan manusia. Hughes berpendapat ketidakmampuan pemerintah dalam

meningkatkan keamanan, menekan, dan mengontrol aktivitas perdagangan manusia

memperburuk masalah.24

Dalam penelitian ini faktor ekonomi juga dapat menjadi dasar pemikiran penelitian.

Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa uang menjadi motivasi utama munculnya bisnis

perdagangan manusia yang terus berjalan. Jahic mengatakan faktor ekonomi berperan secara

timbal balik dengan informasi demografi di suatu wilayah yang berguna dalam proses

rekrutmen.25 Terdapat beberapa faktor dalam perekonomian yang mempengaruhi muncul dan

berjalannya bisnis perdagangan manusia. Faktor-faktor tersebut antaralain adalah kemiskinan

dan pengangguran; migrasi sebagai strategi untuk bertahan hidup; dan analisis ekonomi

terhadap tindak kejahatan.

Kemiskinan adalah penyebab terbesar terjadinya perdagangan manusia dalam sistem

internasional.26 Pada banyak kasus, korban direkrut dari negara yang kurang berkembang

dengan harapan mendapat kehidupan yang lebih baik di tengah ketidakpastian perekonomian

22 Majeed A. Rahman, 2011. Human Trafficking in the Era of Globalization: The Case of Trafficking in the
Global Market Economy, (Vol. 2, No. 1, 2011), 65.
23 Ibid, 63.
24 Ibid,.
25 Jahic, 2009, dalam Rahman, 56.
26 Rahman, Op. Cit, 60.



dan tekanan politik.27 Krisis ekonomi global juga akan berimbas pada perekonomian negara

berkembang yang memilih mengurangi tenaga kerja sehingga menghasilkan jumlah

pengangguran yang masif. 28 Himpitan situasi yang terjadi akibat kemiskinan akan

menyebabkan masyarakat di wilayah tersebut bersedia melakukan pekerjaan apapun bahkan

pergi dari wilayahnya. Kesediaan dari masyarakat tersebut menjadi keuntungan bagi para

pelaku perdagangan manusia (trafficker).29 Celah ini membuat para calon korban menjadi

lebih mudah diserang oleh pelaku perdagangan manusia. Migrasi menjadi satu kesempatan

besar dalam himpitan kemiskinan. Dengan harapan, mendapatkan kesempatan yang lebih

baih dari wilayah asal.

Disinilah migrasi kemudian muncul sebagai strategi untuk bertahan hidup.

Bagaimanapun aktivitas  perdagangan manusia tidak dapat dipisahkan dari arus migrasi yang

terjadi dalam kawasan nasional maupun internasional. Kemiskinan yang menyebabkan

pengangguran masif, tidak memberikan banyak pilihan bagi masyarakat di suatu negara atau

wilayah.30 Asumsi dari gagasan ini adalah pencarian akan mata pencarian atau pekerjaan

tidak hanya kegiatan untuk mencari gaji, tetapi juga sebagai institusi sosial, hubungan antar

rumah tangga, dan mekanis dari akses pasar sumber daya melalui lingkaran kehidupan yang

jauh lebih baik dari wilayah sebelumnya.31

Keinginan untuk mendapatkan kesempatan yang lebih baik dalam segi ekonomi,

sosial, politik, dan ekonomi akan selalu mempengaruhi terjadinya migrasi. Tetapi strategi

bertahan hidup melalui migrasi selalu berimplikasi akan kekagetan sosial secara eksternal

maupun internal.32 Keluar masuknya arus migrasi di suatu negara, menjadi penawaran atas

permintaan akan komoditas ilegal dalam perdagangan manusia. Kurangnya pengetahuan akan

negara atau tempat tujuan menjadi kelemahan calon korban sehingga mudah diperdaya oleh

pelaku perdagangan manusia yang menawarkan janji-janji materi dan penghidupan yang

layak. Perdagangan manusia, eksploitasi tenaga kerja, dan arus migrasi adalah satu mata

rantai yang selalu terhubung satu dengan yang lain.

27 Ibid, 59.
28 Ibid, 64.
29 Kenneth Bohl, 2010. Human Trafficking as a Livehood Strategy? A Case Study of Trafficking in Women and
Children from Nepal to India, Denmark: Aalborg University, 48.
30 Ibid, 48.
31 De Haas, 2008 dalam Kenneth Bohl, 2010, 31.
32 Ibid,.



Terdapat pula analisis ekonomi terhadap tindak kejahatan. Menurut Gary S. Becker,

perilaku kriminal muncul didasarkan pada perhitungan ekonomi secara rasional.33 Pendekatan

sentral dalam analisis ini adalah motivasi dibelakang tindakan kriminal, dimana proses

aktivitas perdagangan manusia didasarkan pada asumsi bahwa pelaku perdagangan manusia

dan pemilik prostitusi adalah individu rasional yang didorong oleh tujuan untuk

memaksimalkan keuntungan dibalik kegiatan. Adrea Schloenhardt 34 juga menghubungkan

kejahatan terorganisir dengan aliran migrasi sebagai salah satu sumber komoditas. Dalam

analisis ekonomi, Schloenhardt mengibaratkan organisasi kriminal sebagai suatu perusahaan

legal yang berusaha untuk memaksimalkan profit. Hanya saja, organisasi kriminal

menghasilkan profit dari aktivitas yang dilakukan di pasar ilegal dengan menyediakan barang

dan jasa ilegal. Mereka muncul dan eksis karena adanya permintaan terhadap komoditas

ilegal. Eksistensi organisasi internasional tidak didasarkan pada korban, tetapi pada

permintaan pelanggan.35 Jadi selama ada permintaan pelanggan, maka selama itu pula para

pelaku akan terus berusaha untuk merekrut calon korban dalam perdagangan manusia.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka dapat ditarik argumentasi yaitu

peningkatan kasus perdagangan manusia di Thailand disebabkan oleh faktor kultural yaitu

perdagangan manusia dianggap sebagai salah satu langkah wajar dalam memenuhi kebutuhan

hidup. Sedangkan dari faktor ekonomi, migrasi yang disertai dengan peningkatan angka

pengangguran menjadi penyebab peningkatan perdagangan manusia di Thailand.

Pengaruh Agama Buddha terhadap Aktivitas Perdagangan Manusia di Thailand

Secara demografis, masyarakat Thailand terdiri dari 75 % etnis Thailand, 14% China-

Thai, dan 11% adalah etnis-etnis minoritas lainnya. 36 Agama Buddha merupakan agama

resmi dari Thailand dengan pemeluk 94,6% dari keseluruhan penduduk total. Selain itu

terdapat Agama Islam dengan 4,6%, Kristen 0,7%, dan 0,1% lain-lain.37 Sebagai agama

mayoritas, Agama Buddha juga memberikan dampak bagi cara hidup masyarakat Thailand.

Hal ini juga termasuk cara pandang masyarakat Thailand terhadap praktek perdagangan

manusia.

33 Gary S. Becker, dalam Kenneth Bohl, 2010., 33.
34 Schloenhardt, 1999, 228, dalam Kennet Bohl, 33
35Ibid,.
36 Anon. (b). 2013. Thailand Population 2013 [Online] dalam http://worldpopulationreview.com/thailand-
population-2012/ [Diakses pada 9 Juni 2013].
37 Central Intelligence Agency. 2013. The World Fact Book: Thailand [Online] dalam
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/th.html [Diakses pada 8 Juni 2013].



Marjorie Muecke menghubungan obligasi kultural dengan Agama Buddha sebagai

keyakinan mayoritas di Thailand. 38 Agama Buddha Theravada 39 khususnya, banyak

berpengaruh dalam nilai-nilai adat masyarakat Thailand. Agama Buddha Theravada

terhubung dengan prostitusi melalu konsep karma. Berdasarkan hukum karma, tindakan baik

akan menghasilkan jasa kebaikan dan tindakan  buruk akan mendatangkan celaka. Jumlah

jasa dan celaka yang telah dilakukan seseorang di masa lalu akan menentukan seberapa keras

kehidupannya di masa mendatang dalam proses reinkarnasi. Seseorang dapat mengubah

karma tersebut dengan membuat kebaikan sebanyak-banyaknya. Untuk laki-laki bisa

dilakukan dengan cara pentahbisan menjadi biarawan atau biksu. Melalui proses tersebut

laki-laki dianggap menunjukkan rasa syukur dan hormat kepada ibu dan keluarganya serta

mengangkat harkat kerluarganya. Sedangkan kaum perempuan harus menunjukkan rasa

syukur dan hormat dengan menghasilkan uang untuk menyokong keluarga, yang juga

digunakan untuk membeli makanan dan memenuhi kebutuhan biarawan. Setiap anak

perempuan diharapkan mampu memenuhi mandat kultural tersebut.40

Dengan peningkatan permintaan perempuan di industri seks, para anak perempuan

dapat memenuhi mandat kultural. Bahkan pihak keluarga dengan sadar membawa anak-anak

perempuannya ke tempat prostitusi dan tidak menghiraukan lingkungan kerja dimana

anaknya akan terlibat asalkan kewajibannya dapat terpenuhi. 41 Hal ini berdasarkan

pengalaman Thailand terhadap interpretasi nilai-nilai dalam Agama Buddha yang tertanam

dalam masyarakat. Interpretasi dari nilai-nilai dalam Agama Buddha dan prakteknya tidak

semata-mata mengikuti interpretasi akademik Agama Buddha menurut hukum karma, jasa,

dan moralitas.

Praktek perdagangan manusia dan prostitusi tersebut tidak sepenuhnya dilarang oleh

biarawan. Hal tersebut dijelaskan melalui pernyataan:

“[i]n Buddhism, there is no personal judge either to condemn or to
reward, but only the working of an impersonal moral causation and natural
law”42

Dari semua penjelasan di atas, tidak berarti Agama Buddha mendukung adanya prostitusi

yang akan berujung pada perdagangan manusia. Namun terdapat ruang yang membebaskan

38Annuska Derks, 1997. Trafficking of Cambodian Women and Children to Thailand[.pdf], IOM & Centre for
Advanced Study.[pdf] dalam
http://www.notrafficking.org/content/pdf/annuska%20derks%20trafficking%20of%20cambodian%20w%26c%2
0to%20thailand.pdf [Diakses pada 12 Mei 2013], 22.
39Agama Buda Theravada banyak berkembang di Negara Myanmar, Laos, Kamboja, Thailand, dan Sri Langka.
40Ibid,.
41Derks, Loc. Cit, 22.
42 Derks, Loc. Cit, 28.



praktek tersebut dengan tidak memoralisasikan dan mencampuri urusan seseorang atas

aktivitasnya yang tidak bermoral, yang mengijinkan keberadaan seseorang untuk memberi,

tanpa memoralisasi asal usul dari pemberian tersebut. Dalam pandangan ini dikombinasikan

dengan ketidaksesuaian antara pemikiran ideal dalam spiritualitas Agama Buddha serta

realitas dalam praktek oleh pemeluknya, sehingga menyebabkan banyak perbedaan bahkan

kontradiksi interpretasi pandangan pemeluk Agama Buddha atas prostitusi.

Praktek Penjualan Manusia sebagai Praktek Sosial dalam Kebudayaan Thailand

Marjorie Muecke mengatakan perkembangan perdagangan manusia saat ini juga

dipengaruhi oleh praktek sejarah. Praktek penjualan perempuan dapat ditemukan dengan

mudah di Wilayah Asia Tenggara. Hal tersebut pada akhirnya menjadi kebiasaan yang

dipraktekkan oleh orang dewasa yang didominasi kaum lelaki untuk menjual anggota

keluarganya, khususnya anak perempuan demi tujuan ekonomi. 43 Berdasarkan sejarah

Thailand, praktek pemberian manusia sebagai penghargaan atau komoditas perdagangan telah

berlangsung sejak lama. Pada Periode Ayutthaya dari tahun 1351 sampai 1767 terdapat

Sistem Sakdina yang mengijinkan praktek sosial dengan memberikan perempuan sebagai

penghargaan untuk prestasi di bidang militer atau dijadikan sebagai selir untuk laki-laki

kalangan atas. Munculnya prostitusi juga didukung oleh kebudayaan Thailand yang

cenderung berpihak pada kaum lelaki.44

Di Thailand masalah perdagangan manusia khususnya perempuan muda untuk

prostitusi telah berlangsung lama dan bahkan skalanya melebihi wilayah lain seperti Kamboja

dan Myanmar.45 Di bagian utara Thailand contohnya, Muecke menulis tentang prostitusi

akibat pengaruh budaya secara berkelanjutan (cultural continuity of prostitution). Pendapatan

secara ekonomi dari prostitusi kontemporer membuat perempuan muda tidak hanya

menguntungan pelaku perdagangan manusia sebagai pengontrol prostitusi. Jika dilihat dari

perspektif budaya, hal tersebut dilakukan untuk memberikan nafkah bagi keluarga, desa

asalnya, dan institusi dasar sebagai tanggungjawab sosial perempuan dalam masyarakat.46

Wilayah utara Thailand merupakan salah satu wilayah penyumbang komoditas

manusia dalam perdagangan dari Thailand sekaligus menjadi jalur masuk perdagangan

manusia ke Thailand. Terdapat beberapa alasan kultural di balik hal tersebut. Kurangnya

43 Derks, Loc. Cit, 8.
44 Melissa, Loc. Cit.
45Derks, Loc. Cit, 9.
46Ibid,.



pemanfaatan lahan di wilayah utara menyebabkan kemiskinan sehingga para orangtua

memandang anak-anaknya sebagai komoditas perdagangan. Seiring dengan berjalannya

waktu, penjualan anak semakin dapat diterima, walaupun tidak terlalu disukai. Pada jaman

dahulu anak-anak dijual untuk dijadikan sebagai pelayan di keluarga-keluarga kaya untuk

memenuhi kebutuhan hidup.47

Peta I.2: Rute Perdagangan Manusia melalui Wilayah Utara Thailand

Sumber: Traffcord, diakses pada 11 Juni 2013

(http://www.iom.int/jahia/webdav/shared/shared/mainsite/microsites/IDM/workshops/managing_retur

n_migration_042108/presentations_speeches/iom_geneva_trafcord.pdf).

Secara demografis, wilayah utara Thailand memang didominasi oleh masyarakat

beretnis minoritas yang kewarganegaraannya masih diragukan bahkan tidak mendapatkan

simpati dari pemerintah. 48 UNESCO menyatakan bahwa tidak adanya pengakuan

kewarganegaraan merupakan salah satu alasan rentannya masyarakat minoritas dan

masyarakat miskin yang hidup di daerah perbatasan Thailand khususnya di wilayah utara.49

Karena masalah kewarganegaraan, maka masyarakat beretnis minoritas atau disebut juga

sebagai ‘hill-tribes’50 di daerah utara Thailand ini cenderung menggantungkan hidup pada

agrikultural. Di wilayah Thailand yang banyak bergantung pada agrikultur terdapat masa

47 Melissa, Loc. Cit.
48 Minority Rights Group International. 2013. Thailand: Highland Ethnic Groups [Online] dalam
http://www.minorityrights.org/?lid=5608 [Diakses pada 11 Juni 2013].
49 Anon. (c). 2011. Thailand [Online] dalam http://www.humantrafficking.org/countries/thailand [Diakses pada
1 Juni 2013].
50 Istilah ‘hill tribes’ mulai digunakan sejak tahun 1950an sebagai sebutan untuk etnis-etnis non-Thai yang
hidup berkelompok kebanyakan di wilayah bagian utara dan barat Thailand. Tetapi istilah ‘hill tribes’ sendiri
mengandung makna negatif yang diidentikkan dengan orang-orang yang biasa menghancurkan hutan, membuat
lahan penanaman opium, dan juga kerap membuat konflik.



yang disebut ‘green harvest’ atau ‘green season’. Masa ini merupakan masa pada saat para

keluarga petani kehabisan uang untuk selesai membeli bibit tanaman untuk persawahannya

dan untuk memenuhi kebutuhan hidup selanjutnya, para keluarga petani menjual anak-anak

gadisnya kepada pelaku perdagangan manusia yang datang jika masa itu tiba.51

Tabel I.2: Daftar Etnis Minoritas di Thailand

Sumber: SEFUT Working Paper No. 7 diakses pada 11 Juni 2013 (http://www.sefut.uni-

freiburg.de/pdf/WP_7e.pdf).

Sisi Permintaan dan Penawaran Perdagangan Manusia

Seperti perdagangan pada umumnya, perdagangan manusia juga didasarkan pada

hukum penawaran dan permintaan pasar. Hanya saja pergerakan mekanisme pasarnya sulit

untuk diketahui karena merupakan bagian dari kegiatan ekonomi gelap (black economy) yang

dilarang oleh hukum.52 Komoditas manusia memberikan berbagai keuntungan dalam bisnis

perdagangan. Keuntungan-keuntungan tersebut antaralain adalah karena manusia tidak

mudah binasa atau memiliki kemampuan untuk bertahan hidup; dapat diangkut jarak jauh;

dan dapat digunakan kembali atau dijual kembali.53

51Crawford, Loc. Cit, 12.
52Tb Ronny Rahman Nitibaskoro, n.d. Wanita dan Komoditas Seks.
53 Toman Omar Mahmoud and Christoph Trebesch. 2009. The Economic Drivers of Human Trafficking: Micro-
Evidence from Five Eastern Europe Countries.[pdf] dalam http://www.ifw-members.ifw-
kiel.de/publications/the-economic-drivers-of-human-trafficking-micro-evidence-from-five-eastern-european-
countries/kap1480.pdf, 6. [Diakses pada 1 Juni 2013].



Perdagangan Manusia ke Thailand

Secara ekonomi juga terdapat penjelasan tersendiri mengapa sekelompok orang lebih

memilih migrasi ke wilayah lain daripada menetap di wilayah asalnya. Pada sisi penawaran

dalam perdagangan manusia dari ke Thailand yang berperan paling utama adalah kondisi

perekonomian negara. Perbedaan pendapatan yang mencolok antara Thailand dan negara-

negara tetangganya menjadi pendorong kuat terjadinya arus migrasi. Keinginan terbesar dari

proses migrasi tersebut adalah untuk mendapatkan lapangan pekerjaan di Thailand.54 Toman

Mahmoud berpendapat bahwa perdagangan manusia merupakan efek samping yang tidak

dapat dihindari dalam migrasi yang disebabkan oleh perbedaan pendapatan antar wilayah

namun dalam wilayah perbatasan yang berdekatan.55

Peta I.3: Rute Perdagangan Manusia di Thailand

Sumber: Traffcord, diakses pada 11 Juni 2013

(http://www.iom.int/jahia/webdav/shared/shared/mainsite/microsites/IDM/workshops/managing_retur

n_migration_042108/presentations_speeches/iom_geneva_trafcord.pdf)

Dari segi perekonomian jika dibandingkan dengan negara sekitarnya Thailand

memang memiliki perbedaan kondisi yang signifikan. Dengan pendapatan yang cenderung

lebih tinggi daripada Myanmar dan negara-negara tetangga lainnya, Thailand mengalami

perkembangan di berbagai bidang. Perkembangan ini sekaligus memperlebar sisi permintaan

dalam perdagangan manusia. Semakin mudahnya dan banyak individu perpindah tempat

54IOM (a), Loc. Cit, hal 5.
55Mahmoud, Loc. Cit, 9.



melalui arus migrasi maka semakin besar pula resiko perdagangan manusia yang harus

dihadapi.

Tabel I.3: Perbandingan Pendapatan Per Kapita Thailand dengan Negara-negara Asal

Sumber Perdagangan Manusia

Negara 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Thailand 9,200 8,000 8,400 8,100 8,700 9,500

Laos 2,100 2,000 2,100 2,300 2,500 2,700

Myanmar 1,800 1,900 1,200 1,100 1,400 1,300

Kamboja 2,700 1,900 2,000 2,000 2,100 2,200

Sumber: Index Mundi diakses pada 11 Juni 2013

(http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?v=67&c=bm&l=en).

Tabel I.4: Perbandingan Tingkat Pengangguran Thailand dengan Negara-negara Asal

Sumber Perdagangan Manusia

Negara 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Thailand 2.1 1.4 1.4 1.5 1.2 0.7

Laos - - - 2,5 - -

Myanmar 10.2 5.2 9.5 4.9 5.7 5.5

Kamboja - 3.5 - - - -

Sumber: Index Mundi diakses pada 11 Juni 2013

(http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?v=74&c=cb&l=en).

Dapat dilihat dari data yang ada bahwa Thailand memang merupakan ‘primadona’ di

antara negara-negara tetangganya. Dengan jarak perkembangan yang jauh, maka dapat

dipastikan bahwa alasan ekonomi menjadi pendorong pergerakan arus migrasi yang masif

dari negara-negara sekitar ke Thailand. Glaeser dan Sarcerdote menyatakan bahwa jaringan



perdagangan manusia akan lebih aktif di wilayah dengan arus migrasi yang tinggi. Alasan

utamanya adalah semakin banyak orang yang melakukan migrasi, maka semakin banyak

orang yang beresiko menjadi korban perdagangan manusia.56

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa migran yang berasal dari wilayah dengan arus

migrasi yang besar akan cenderung lebih miskin dibandingkan dan kurang berpendidikan

dibandingkan dengan migran yang berasal dari arus migrasi kecil. Namun sayangnya

kelompok migrasi dari wilayah arus migrasi besar akan jauh lebih rentan terhadap penipuan

hingga terlibat dalam perdagangan manusia.57 Seperti bisnis legal pada umumnya, aktivitas

kriminal akan cenderung berkembang di wilayah pusat perdagangan itu sendiri serta dekat

dengan sumber komoditas.

Perubahan yang terjadi di Thailand juga menarik minat para migran khususnya bagi

migran dengan keterampilan rendah di tiga negara tetangganya sejak tahun 1990.58 Besarnya

permintaan akan buruh upah rendah di bidang produksi intensif mengundang tenaga kerja

asing untuk bekerja di Thailand. Tren buruh migran berupah rendah menurut Vasuprasart

telah ditetapkan pada tahun 1997 karena pada saat itu terjadi krisis ekonomi di Bangkok. Hal

ini juga ditetapkan karena banyaknya migran berketerampilan rendah yang masuk ke

Thailand dan lemahnya daya tawar buruh Thailand berketerampilan rendah.59 Diperkirakan

pada tahun 2011 terdapat 3,5 juta orang yang bukan warga negara Thailand tinggal di

wilayahnya. Lebih dari 3 juta orang dari mereka bekerja di wilayah Thailand.60

Untuk mengatasi arus migrasi yang terjadi, Pemerintah Thailand kemudian

menetapkan The Alien Employment Act pada tahun 2008. Kebijakan ini menjadi kebijakan

yang mendasar untuk mempekerjakan tenaga kerja dengan keterampilan rendah. Alien yang

dimaksud dalam undang-undang ini adalah orang-orang yang memiliki kewarganegaraan

selain Thailand.61 Walaupun telah ditetapkan kebijakan dan implementasi proses perektruktan

tenaga kerja migran secara formal, pada tahun 2011 hanya terdapat kurang lebih 550.000

buruh migran yang terdapat secara legal dan memenuhi standar verifikasi.62

Sesuai dengan dasar penetapan The Alien Employment Act pada tahun 2008, terdapat

56Mahmoud, Loc. Cit, 9-10.
57Ibid,.
58IOM Thailand, Loc. Cit, 53.
59Vasuprasart, 2010 dalam IOM Thailand, 2011, 54.
60Ibid,.
61 Anon. (c). 2008. Alien Employment Act [Online] dalam http://thailaws.com/law/t_laws/tlaw0366.pdf [Diakses
pada 10 Juni 2013].
62Ibid,.



perbedaan hak yang diterima oleh buruh migran dan buruh Thailand. Hal ini juga

menyebabkan perbedaan sikap pengelola pabrik yang merekrut buruh. Pengelola pabrik

umumnya akan mengontrol lebih buruh migran. 63 Bukan hanya kondisi kerja yang

diskriminatif dan eksploitatif, namun juga mencangkup 3D yaitu difficult (sulit), dirty (kotor),

dangerous (berbahaya). Resiko tersebut diambil semata-mata untuk menghindari kondisi

yang suram di negara asal.64 Munculnya arus pekerja migran ke Thailand tidak terlepas dari

pekerja Thailand yang tidak bersedia bekerja di sektor-sektor dengan upah rendah, sulit,

berbahaya, dan juga sektor-sektor tersebut merupakan sektor yang tidak dilindungi oleh

hukum tenaga kerja. Pekerja Thailand sendiri memiliki hak khusus sesuai dengan hukum

Pemerintah Thailand dimana mereka dapat bekerja di sektor lain dengan standar gaji yang

berbeda.65 Hal ini diperkuat dengan pernyataan Ratirose Supaporn dari Save the Children's

Regional Cross-border Project Against Human Trafficking and Exploitation:

"Most people come to Thailand to fill the jobs that Thai people don't
want to do, such as those in fisheries or rubber and orange plantations.
Thai people will be laid off, yes, but they will look for jobs that are
[more suitable] for them. The country's fishery industry, the Nation
newspaper reports, is currently suffering from a 10,000-position labor
shortage" 66

Dengan perkembangan ekonominya, Thailand memiliki posisi strategis untuk meraup

keuntungan dari migrasi yang terjadi baik secara internasional maupun secara internal.

Banyaknya arus migrasi ilegal ke Thailand memberikan kesempatan bagi para pelaku

perdagangan manusia untuk menyerang, memaksa, atau bahkan menculik migran tanpa

dokumen lengkap ke dalam kerja paksa atau eksploitasi seksual. 67 Bisnis perdagangan

manusia memang sulit untuk dilacak dan dapat menimpa berbagai kategori migran dengan

berbagai kewarganegaraan. Tetapi migran tanpa dokumen dan migran ilegal merupakan

fokus utama dari perdagangan manusia di seluruh wilayah.68

Munculnya permintaan akan komoditas manusia ke Thailand karena jelas memiliki

sisi keuntungan bagi pengguna komoditas manusia itu sendiri. Dengan memperjakan migran

berupah rendah memungkinkan perusahaan Thailand untuk: pertama, untuk mempertahankan

63IOM a, Loc. Cit, xxv.
64Babha, 2005 dalam Mahmoud, 2009, 10.
65International Labour Organization (IOM a)., 2006. The Mekong Challenge, Underpaid, Overworked, and
Overlooked: The Realities of Young Migrant Workers in Thailand.[pdf] dalam
http://www.ilo.org/public/english/region/asro/bangkok/child/trafficking/downloads/underpaid-eng-
volume1.pdf,xxiv. [Diaksespada 2 Juni 2013]
66 Foo, Janis., 2009. Cost of Human Trafficking in South East Asia [Online] dalam http://www.viet
studies.info/kinhte/costs_of_human_trafficking.htm [Diaksespada 2 Juni 2013].
67IOM Thailand, Loc. Cit, 100.
68 John Salt dan Jeremy Stein.1997. Migration as a Business:The Case of Trafficking.[pdf] dalam
http:/onlinelibrary.willey.com/doi/10.1111/1468-2435.000.23/pdf, 469 [Diaksespada 2 Juni 2013].



harga atau biaya saing, terutama di pasar global; kedua, meningkatkan investasi domestik;

dan yang ketiga tentu saja untuk menciptakan profit sebesar-besarnya.69 Penggunaan buruh

migran berupah rendah juga memiliki manfaat bagi perekonomian secara langsung. Dengan

rendahnya upah buruh migran maka produsen dapat menekan harga jual sehingga dapat

mengurangi tekanan inflasi. 70 Rendahnya upah buruh migran memberikan keuntungan

dengan menjaga harga jual tetap rendah sehingga menguntungkan pula bagi konsumen

Thailand. 71

Banyak permintaan akan buruh migran juga berdampak pada timbulnya jaringan

penyelundupan, dan organisasi kriminal lainnya. Migrasi telah menjadi sumber industri

bernilai miliaran dolar yang bisa sangat menguntungkan bagi aktivitas kriminal yang tidak

segan menggunakan kekerasan fisik untuk mengendalikan korbannya. 72Keuntungan yang

dirasakan tersebut juga tak hanya dirasakan secara dalam aktivitas kriminal melainkan juga

dirasakan oleh negara.

Penelitian mengatakan bahwa migrasi internasional memiliki dampak bagi

perkekonomian Thailand walaupun cenderung kecil. Migrasi internasional yang terjadi

berkontribusi kurang lebih 1% dari pendapatan domestik kotor negara. Pengaruh migrasi

internasional jelas memiliki dampak besar di sektor tempat para migran tersebut bekerja.

Untuk Thailand sendiri di fokuskan pada perikanan dan industri pengolahan makanan beku.73

Tanpa disadari tenaga kerja migrasi menjadi katalis bagi pembangunan perekonomian di

Thailand. Konsekuensi eksploitasi buruh telah menjadi bagian dari masyarakat Thailand

dalam mempertahankan stabilitas ekonomi di berbagai sektor.

Sebagai negara pengekspor hasil laut, Thailand merupakan pengekspor udang terbesar

ke AmerikaSerikat disamping Eropa dan Asia.74 Namun yang menyedihkan proses produksi

hasil laut tersebut harus melibatkan eksploitasi buruh migran. 75 Kebanyakan migran

Myanmar yang bekerja di Thailand akan ditempatkan di industri hasil laut walaupun harus

menjadi korban perdagangan manusia. Tercatatat sebanyak 400.000 migran Myanmar bekerja

di Samut Sakhon dimana 40% udang Thailand dikupas dan dibekukan untuk diekspor. Dari

69Ibid, 59.
70Ibid,.
71Ibid,.
72Ibid, 60.
73UNIAP, Loc. Cit.
74 EJF, Loc. Cit.
75Judith Woodruff. n.d. Thai Shrimp Industry Exploits Workers to Whet Global Appetite for Cheap Shrimp
dalam http://www.pbs.org/newshour/bb/world/july-dec12/thaishrimp_09-20.html [Diakses pada 3 Juni 2013].



400.000 migran tersebut hanya 70.000 orang berstatus sebagai buruh migran legal. Terhitung

1200 hingga 1300 pabrik yang beroperasi, tetapi 300 hingga 400 pabrik tidak memiliki ijin

usaha dari pemerintah. 76 Pada tahun 2011, dari sektor perikanan Thailand mampu

menghasilkan US$ 7,3 juta dengan bergantung pada buruh migran.77

Perdagangan Manusia dari Thailand

Selain ke Thailand, aktivitas perdagangan manusia juga terjadi dari Thailand ke luar

negeri. Umumnya korban perdagangan manusia dari Thailand akan dikirim ke Jepang sebagai

destinasi prioritas, Malaysia, Bahrain, Afrika Selatan, dan negara-negara lain yang lebih kaya

daripada Thailand. 78 Korban-korban dari Thailand yang dikirim ke luar negeri pada

umumnya akan dijadikan sebagai pekerja seks komersial karena sebagian besar korbannya

adalah perempuan dan gadis muda. Dalam perdagangan manusia dari Thailand juga terdapat

sisi penawaran dan permintaan yang menyebabkan perdagangan itu terjadi. Faktor kultural

yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya juga merupakan salah satu sisi penawaran dalam

perdagangan manusia di Thailand yang nantinya dapat dikirim ke luar Thailand.

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa secara perekonomian, perdagangan manusia dari

Thailand dikirim ke negara-negara yang lebih kaya. Hal tersebut dibuktikan dengan Tabel

III.4, dimana pendapatan per kapita Thailand cenderung lebih kecil dijika dibandingkan

dengan Jepang dan negara destinasi lainnnya. Hal ini berlaku sama dengan perbandingan

perbandingan per kapita Thailand dan negara-negara tetangganya pada saat Thailand menjadi

negara destinasi. Umumnya arus perdagangan manusia akan mengalir dari negara dengan

pendapatan yang lebih kecil ke negara yang lebih kaya dan maju. Tetapi jika dilihat melalui

perbandingan angka pengangguran, Thailand justru memiliki tingkat pengangguran yang

lebih rendah dibandingkan negara-negara destinasi perdagangan manusianya.

Tabel I.5: Tabel Perbandingan Pendapatan Per Kapita Thailand dan Negara-negara Tujuan

Perdagangan Manusia

Negara 2006 2007 2008 2009 2010 2011

76Ibid,.
77EJF, Loc. Cit.
78 IOM (b), Loc. Cit.



Thailand 9,200 8,000 8,400 8,100 8,700 9,500

Jepang 33,100 33,500 34,000 32,600 34,000 35,200

Malaysia 12,900 14,500 15,200 13,800 14,700 15,800

Australia 33,300 37,300 38,100 39,900 41,000 40,800

Sumber: Indek Mundi  diakses pada 10 Juni
2013(http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?v=67&c=th&l=en ).

Tabel I.6: Perbandingan Tingkat Pengangguran Thailand dengan Negara-negara Tujuan

Perdagangan Manusia.

Negara 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Thailand 2.1 1.4 1.4 1.5 1.2 0.7

Jepang 4.1 3.8 4 5.1 5.1 4.6

Malaysia 3.5 3.2 3.3 3.7 3.5 3.1

Australia 4.9 4.4 4.2 5.6 5.1 5.1

Sumber: Index Mundi diakses pada 11 Juni 2013
(http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?v=74&c=sf&l=en).

Perlu diingat kembali bahwa migrasi dilakukan untuk mendapatkan kesempatan hidup

yang lebih baik. Korban-korban yang dikirim dari Thailand juga bukan hanya orang-orang

asli Thailand, tetapi juga orang-orang dengan etnis minoritas. Adanya Alien Employment Act

2008 juga berimbas pada kesempatan kerja bagi orang-orang ber etnis minoritas di dataran

tinggi. Alien Employment Act hanya mengatur hak-hak kerja warganegara Thailand dan



orang-orang yang bukan merupakan warganegara Thailand. 79 Sedangkan orang-orang

beretnis minoritas di dataran tinggi terutama di wilayah utara Thailand, masih harus

berurusan dengan masalah kewarganegaraan. Penelitian mengatakan bahwa kurangnya atau

adanya permasalah dengan kewarganegaraan di Thailand akan berujung pada kurangnya

akses ke berbagai sektor pekerjaan.80

Perdagangan manusia dari Thailand jauh lebih teroganisir jika dibandingkan dengan

perdagangan ke Thailand. Perdagangan manusia dari Thailand ke luar negeri dapat

melibatkan jaringan formal seperti pekerja pemerintah hingga penegak hukum. Dengan

jaringan yang jauh lebih rapi, maka banyak calon korban yang mudah ditipu. 81 Jepang

sebagai negara destinasi prioritas hampir setiap tahunnya disinggahi kurang lebih 25,000

orang dari Thailand dan 90% dari mereka adalah perempuan. Para korban dapat tinggal lama

di Jepang dengan menggunakan visa turis.82

Dalam banyak kasus, perempuan yang menjadi korban harus bekerja dibawah tekanan

untuk membayar hutang-hutang akomodasi ke negara destinasi perdagangan. Mereka harus

membayar semua pengeluaran dari kamar, baju, makanan, hingga kosmetik yang digunakan.

Belum lagi setelah sampai di negara destinasi, korban masih harus membayar berbagai

pengeluaran seperti membayar jasa mucikari hingga tempat prostitusi dimana korban akan

dipekerjakan tanpa persetujuan individu terkait. Hutang korban akan terus bertambah untuk

memenuhi kebutuhan hidup di negara tujuannya. Untuk melunasinya, maka para korban

harus melayani para tamu dengan target dalam jangka waktu tertentu. Jika mereka tidak dapat

mencapai target yang telah ditetapkan maka mereka akan disiksa dan ditahan dalam jangka

waktu yang lama. Aktivitas perdagangan manusia di luar negeri pada umumnya mengambil

dua cara yaitu dengan menempatkan korban dalam ikatan hutang dan situasi terhimpit yang

mana dieksploitasi menjadi satu-satunya jalan untuk bertahan hidup.83

Kebijakan tenaga kerja seperti Alien Employment Act tahun 2008 memang

memberikan dampak baik bagi perekonomian Thailand. Namun di sisi lain, orang-orang

beretnis minoritas dan migran ilegal yang tidak dikaitkan di dalam kebijakan menjadi pihak-

pihak yang paling dirugikan. Masyarakat minoritas yang memiliki masalah kewarganegaraan

79 Anon. (d), Loc. Cit.
80 Monalisa Diamond. 2011. Ethnic Minorities and Food Security in Northen Thailand[.pdf] dalam
http://digitalcollections.sit.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3530&context=capstones, 1[Diakses pada 8 Juni
2013].
81 Ibid,.
82 Ibid,.
83 Roujanavong, Loc. Cit, 136.



jelas akan mengalami kesulitan dalam mengakses kesempatan kerja di Thailand, begitu pula

dengan migran ilegal. Dengan kondisi yang rentan tidak ada pilihan lain selain migrasi.

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, dimana munculnya arus migrasi di situ pula

perdagangan manusia dapat mengambil tempat. Mengingat kondisi korbannya yang

cenderung lemah dan rentan, maka aktivitas perdagangan manusia ke maupun dari Thailand

dapat terjadi.

KESIMPULAN

Dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa adanya

peningkatan dalam perdagangan manusia di Thailand memang didorong oleh faktor budaya

dan faktor perekonomian. Berdasarkan faktor kultural Thailand memiliki tingkat perdagangan

yang tinggi karena adanya praktek sosial dalam kebudayaan yang mengijinkan perdagangan

manusia berkembang. Agama Buddha sebagai agama mayoritas di Thailand juga seolah

memberikan ruang toleransi terhadap perkembangan perdagangan manusia. Dalam

pemahaman Agama Buddha, perempuan memiliki tanggungjawab lebih untuk memenuhi

kebutuhan keluarganya.

Sedangkan dari faktor ekonomi, pemahaman didasarkan pada arus migrasi yang

terjadi di Thailand. Perdagangan manusia sendiri merupakan konsekuensi dari hadirnya arus

migrasi terutama di daerah dengan perbatasan yang dekat. Perdagangan manusia ke Thailand

didominasi oleh komoditas yang berasal dari negara-negara tetangga seperti Myanmar,

Kamboja, Laos, dan sekitarnya. Arus migrasi timbul karena adanya perbedaan kondisi

perekonomian Thailand dan negara sekitarnya. Perekonomian Thailand yang jauh lebih stabil

dibandingkan negara lain di Wilayah Sub Mekong. Arus migrasi yang terjadi ke Thailand

tidak disia-siakan oleh Pemerintah Thailand. Pemerintah Thailand. Hal ini didukung dengan

ditetapkannya The Alien Employment Act 2008 yang menjadi salah satu dasar ketetapan bagi

pekerja migran di Thailand. Alien Employment Act 2008 pada dasarnya ditujukan untuk

mengatur standar kerja untuk pekerja migran dan pekerja Thailand. Perbedaan standar antara

pekerja migran dan pekerja Thailand justru menyebabkan diskriminasi. Diskriminasi ini akan

mengarah pada eksploitasi pekerja migran. Bagi masyarakat minoritas dan buruh migran

ilegal yang sulit untuk mengakses kesempatan kerja akan lebih rentan menjadi korban

perdagangan manusia untuk dikirim keluar Thailand.
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