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Abstract 

Human trafficking in Thailand grew as a problem malignancy after an increase in 
casualties almost every year. This problem is more complex because human trafficking related to 
child prostitution and women. The issue of human trafficking in Thailand has led to a decline due 
to a bad perception of the image of the country. The growing negative perception of Thailand, 
concerning issues of human trafficking and then encourage the various stakeholders to pro-
actively pursued policies and initiatives in support of the settlement of the issue. In addressing the 
issue of human trafficking, Thailand pursued policies, including receiving a recommendation 
from UNIAP. In fact, the Thai authorities have failed to implement the recommendations of the 
UNIAP. It is then that becomes the focus of this study, where the answer research questions the 
researchers used several approaches, constructivist theory and policy effectiveness. In its 
application, recommendation UNIAP realized through the adjustment of legislation, to facilitate 
cooperation with regional and international organizations. In fact, the efforts of the Thai 
government have failed because of public response and other stakeholders are relatively weak, as 
well as programs that are less effective. An overview of the government's failure to accept the 
recommendation UNIAP Thailand will be described in detail in this study. 
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Human trafficking di Thailand berkembang sebagai problem malignancy setelah terjadi 
peningkatan korban hamper disetiap tahunnya. Permasalahan ini semakin kompleks karena 
human trafficking berkaitan dengan prostitusi anak dan perempuan. Persoalan tentang human 
traficking di Thailand telah menyebabkan penurunan citra akibat persepsi buruk terhadap 
negara ini. Berkembangnya persepsi negatif terhadap Thailand, terkait dengan persoalan 
human traficking kemudian mendorong berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) untuk 
secara pro-aktif menjalankan berbagai kebijakan dan inisiatif dalam mendukung penyelesaian 
persoalan tersebut. Dalam menangani persoalan human traficking, Thailand menjalankan 
berbagai kebijakan, termasuk menerima rekomendasi dari UNIAP. Pada kenyataannya 
pemerintah Thailand mengalami kegagalan dalam menerapkan rekomendasi dari UNIAP. Hal 
inilah kemudian yang menjadi fokus dari penelitian ini, dimana dalam menjawab pertanyaan 
penelitian tersebut peneliti menggunakan beberapa pendekatan yaitu teori konstruktivisme dan 
efektifitas kebijakan. Dalam penerapannya, rekomendasi UNIAP diwujudkan melalui 

Kata Kunci: Human Trafficking, pemerintah Thailand, UNIAP 

 

Pendahuluan 

Di Thailand, human trafficking 
telah ada sejak tahun 1970-an. Pada 
tahun tersebut telah berhasil ditemukan 
sekelompok orang yang akan 
diselundupkan ke wilayah Malaysia 
melewati wilayah selatan Songhkla. Tiga 

dekade berlalu, isu human trafficking 
kembali muncul bersamaan dengan 
munculnya krisis yang menimpa 
Thailand pada tahun 1998. Kemudian 
pada tahun 2008, terjadi tren 
peningkatan yang cukup signifikan. 
Sebagian besar dari korban human 
trafficking dipekerjakan pada industi 
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penangkapan dan pengolahan ikan, 
hiburan malam, prostitusi anak dan 
dewasa, hingga buruh kasar. Sedangkan 
negara-negara yang menjadi tujuan 
adalah Malaysia, Singapura, Indonesia, 
Bahrain, Uni Eropa, hingga Amerika 
Serikat.  Akan tetapi, mayoritas orang 
yang diperdagangkan ke Thailand 
berasal dari Myanmar, Laos, Kamboja 
dan wilayah Tiongkok selatan, yang akan 
dikenakan kerja paksa atau terikat untuk 
eksploitasi seksual komersial. Salah satu 
yang menyebabkan angka perdagangan 
ini semakin setiap tahunnya adalah 
gagalnya upaya program pemerintahan 
Thailand untuk menekan angka isu 
tersebut.  

Terdapat beberapa upaya yang 
pernah dijalankan pemerintah Thailand 
dalam menangani human trafficking 
yang masih menemui kegagalan. 
Pertama adalah pemerataan ekonomi 
dan migrasi antar wilayah yang 
dijalankan oleh Perdana Menteri Thaksin 
Sinawatra pada 2003, namun kebijakan 
ini gagal karena adanya krisis politik 
yang melanda Thailand. Kedua adalah 
penegakan hukum oleh Kepolisian 
Nasional Thailand pada tahun 1998 yang 
telah menerapkan undang-undang anti 
prostitusi, namun persoalan lainnya 
muncul ketika para korban human 
trafficking dapat menyamar keluar 
Thailand dan kemudian bekerja di luar 
negeri sebagai pekerja seks komersil. 
Ketiga yaitu pendekatan sosial dan 
budaya oleh Raja Thailand, Bhumibold 
Adulyadej dari tahun 2008-2012 yang 
setidaknya telah memberikan maklumat 
sekitar delapan kali serta diliput dalam 
media elektronik dan cetak Thailand 
yang menyatakan bahwa human 
trafficking merupakan kejahatan 
kemanusiaan serius, namun ini juga 
belum dapat menjadi upaya yang efektif.  

Persoalan human trafficking 
yang berkembang di Thailand berhasil 
menurunkan citra Thailand di mata 
regional dan internasional. Hal ini 
berkiatan dengan citra Thailand sebagai 
negara yang dikenal berbudaya dan 
demokratis bahkan terkait hal ini, 

Perdana Menteri Somchai Wongsawat 
menyatakan bahwa: 

   “…kami 
(pemerintah Thailand) akan terus 
konsisten untuk dapat menyelesaikan 
masalah sosial yang terjadi, diantaranya 
prostitusi dan buruh anak hingga human 
trafficking. Kami sangat sadar sebagai 
entitas internasional sangat dibutuhkan 
dukungan dan apresiasi, meskipun kami 
sendiri akan terus berusaha 
menyelesaikan masalah tersebut.”  

Penurunan citra Thailand terkait 
dengan berkembangya persoalan human 
trafficking juga dikemukakan oleh 
UNIAP atau United Nations InterAgency 
Project yang mengemukakan masalah 
human trafficking di Thailand 
dikhawatirkan akan menjadi simpul bagi 
munculnya masalah sosial dan 
keamanan, diantarnya prostitusi anak 
hingga isu penyelundupan manusia. 
Salah satu badan PBB dalam menangani 
kasus di Thailand ini bekerja pada 
beberapa area yakni; (1) Building the 
Knowledge Base on Human Trafficking; 
(2) Supporting Action on High Priority 
Areas; (3) Targeted Interventions that 
Respond to Identified Gaps; dan (4) 
Strengthening Advocacy on the Issue of 
Human Trafficking. UNIAP berdiri pada 
tahun 2000 untuk memfasilitasi dan 
merespon pemasalahan human 
trafficking pada wilayah Greater Mekong 
Sub-Region atau GMS serta diatur oleh 
kantor manajemen regional yang ada di 
Thailand dan mempunyai wilayah 
operasi lainnya seperti Kamboja, 
Tiongkok, Laos, Myanmar dan Vietnam. 
UNIAP Thailand bekerja sebagai 
clearing house untuk informasi tentang 
perdagangan manusia dan pusat dalam 
membangun pengetahuan.   

Dengan melihat pada 
perkembangan dan peningkatan isu 
human trafficking di Thailand, UNIAP 
Thailand membangun basis pengetahuan 
mengenai human trafficking melalui; (1) 
konsolidasi pelajaran dan praktik baik 
yang dikembangkan dari berbagai sektor; 
(2) memfasilitasi pengembangan sumber 
daya perpustakaan publik nasional 
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tentang perdagangan dan migrasi 
masalah manusia; (3) bertindak sebagai 
Information Clearing House pada semua 
inisiatif perdagangan di Thialand; (4) 
mengembangkan kit informasi 
perdagangan dan menerjemahkan 
dokumen pentingnya dari bahasa inggris 
ke Thailand; dan (5) menyebarluaskan 
informasi tentang perdagangan di 
Thailand melalui jaringan email nasional 
dan surat kabar Thailand untuk 
meingkatkan jangkauan bagi semua 
pemangku kepentingan di Thailand . 

UNIAP telah melaksanakan 
agenda di Thailand untuk mengurangi 
dan merespon permasalahan human 
trafficking. Beberapa hal yang telah 
dilakukan UNIAP ini adalah adanya 
pembuatan kebijakan serta koordinasi 
dengan Thailand berupa prevention, 
protection, dan prosecution. Pertama 
adalah Policy and Coordination yakni  
The Thai National Policy and Plan on 
Prevention and Resolution of Domestic 
and Cross-border Trafficking in 
Children and Women (2005-2010) yang 
turut menggabungkan semua jenis 
intervensi pada perdagangan manusia di 
tingkat pusat dan provinsi. Kedua adalah 
prevention yang dilakukan UNIAP untuk 
Thailand, yakni adanya kegiatan di 
sumber dan tujuan lokasi termasuk 
aktivitas kampanye 
peningkatan kesadaran 
mengenai perdagangan 
manusia dan migrasi yang 
aman, serta pendidikan, 
pembangunan kapasitas 
dan pelatihan kejuruan. 
Ketiga adalah protection 
yang dilakukan oleh 
UNIAP dalam mengurangi 
kondisi perdagangan 
manusia di Thailand, yakni 
dengan adanya kegiatan di 
sumber dan tujuan daerah 
termasuk penyelamatan, 
identifikasi, rehabilitasi, 
bantuan hukum, 
penerimaan dan 
reintegrasi. Terakhir 
adalah prosecution, yang 
dilakukan dari pedagang 
dan pelaku eksploitasi di Thailand 

diharuskan memperkuat dengan 
menerapkan peraturan baru mengenai 
Anti Trafficking in Persons Act B.E 2551 
(2008) yang berlaku pada tanggal 5 Juni. 
Hal ini berlaku untuk semua orang atas 
dasar adanya kesetaraan, bukan hanya 
perempuan dan anak-anak. 

Akan tetapi setelah diadakannya 
beberapa agenda tersebut oleh UNIAP 
jumlah korban justru semakin 
meningkat dan tidak terlihat angka 
penurunan yang cukup signifikan. 
Mengingat Thailand telah melaksanakan 
berbagai usaha dalam menanggulangi 
masalah human trafficking, seperti 
prevention, prosecution, protection dan 
sejumlah kerjasama lainnya dengan 
pemerintahan Thailand serta NGO, 
namun kasus perdagangan manusia ini 
masih meningkat setiap tahunnya. 

Implementasi Kebijakan Thailand 
terhadap Regulasi United Nations 
inter-Agency Projects (UNIAP) 
dalam Menangani Persoalan 
Human Trafficking 

 Terdapat sejumlah ketentuan 
jaminan dalam konstitusi tentang hak-
hak perempuan dan anak-anak. Pasal 35 
contohnya bertujuan melindungi 
perempuan dan anak-anak dari 

eksploitasi yang melanggar 
hukum hak-hak pribadi 
mereka untuk berkembang, 
dan pasal 52 mengakui akan 
hak-hak anak-anak dan 
pemuda untuk bertahan hidup 
dan jaminan kesehatan fisik, 
mental, serta pengembangan 
intelektual; dan menjamin 
hak-hak anak dan perempuan 
untuk mendapatkan  
perlindungan terhadap 
kekerasan dan perlakuan tidak 
adil dari negara. Hukum 
tersebut menjelaskan bahwa 
tujuan dari dibuatnya pasal 
yang tercantum adalah untuk 
memperjuangkan hak-hak 
yang dimiliki masyarakat 
Thailand, khususnya anak-
anak dan perempuan. Bila 

terjadi kejadian yang melanggar pasal 

Strategi Pemerintah 
Thailand untuk 

memerangi 
perdagangan manusia 

disusun dengan 
sebutan 5P, yaitu 
Policy (Kebijakan), 

Prosecution 
(Penuntutatan), 

Protection 
(Perlindungan), 

Prevention 
(Pencegahan), dan 

Partnership 
(Kemitraan). 
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hukum tersebut tentu akan ada 
konsekuensinya.  

Strategi Pemerintah Thailand 
untuk memerangi perdagangan manusia 
disusun dengan sebutan 5P, yaitu Policy 
(Kebijakan), Prosecution 
(Penuntutatan), Protection 
(Perlindungan), Prevention 
(Pencegahan), dan Partnership 
(Kemitraan).  Menanggapi masalah 
prostitusi yang terus berkembang 
kemudian pemerintah Thailand 
berupaya menangani masalah ini dengan 
beberapa cara, antara lain;   pertama, 
penerapan revisi perundang-undangan 
larangan prostitusi tahun 1998. 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; kedua, Penerapan kebijakan 
pengamanan sosial. Kebijakan ini 
dijalankan oleh Perdana Menteri Thaksin 
Sinawatra pada tahun 1998 dengan 
memberikan stimulus bantuan kepada 
masyarakat yang tinggal di wilayah-
wilayah pinggiran dan masyarakat 
miskin. Kebijakan ini juga belum efektif 
dalam menangani masalah prostitusi di 
Thailand; dan ketiga, penerapan undang-
undang perlindingan sosial tahun 1999. 
Undang-undang ini mengatur 
penanganan arus urbanisasi sebagai 
faktor yang berkaitan dengan 
perkembangan prostitusi, namun 
kebijakan ini juga belum dapat berjalan 
efektif. 

Selain itu, Thailand juga 
berupaya menekan angka perdagangan 
manusia dengan bekerjasama bersama 
UNICEF melalui promosi media 
elektronik dan media cetak. Upaya 
UNICEF dengan membuat iklan layanan 
masyarakat melalui kerjasama dengan 
MTV (Music Television). Jika dikaitkan 
dengan pendekatan teori 
konstruktivisme maka apa yang 
dijalankan oleh pemerintah Thailand 
merupakan bagian dalam memperkuat 
legitimasi. Masalah human trafficking 
telah menarik berbagai entitas sosial dan 
sebagian diantaranya telah membentuk 

sebuah hubungan emosional dan ikatan-
ikatan ekonomi yang saling 
membutuhkan. Berkaitan dengan 
pendekatan teori efektiftas kebijakan 
maka sesuai dengan esensinya maka 
UNIAP merupakan organisasi 
internasional dan bukan organisasi 
politis. Sedangkan di lain pihak 
pemerintah Thailand bukan merupakan 
organisasi internasional, namun 
merupakan organisasi negara yang lebih 
berperan pada bidang politik. Ini 
kemudian berkaitan dengan kekuasaan 
(autorithy) yang tidak seimbang. 

Thailand juga turut menjalankan 
kerjasama dengan ASEAN dan negara-
negara GMS. ASEAN dan negara 
anggotanya telah membuktikan 
komitmennya dalam meningkatkan 
kesadaran negara individu dan kolektif 
untuk mengatasi kejahatan lintas negara 
termasuk penyeludupan manusia. 
Beberapa pertemuan tingkat menteri 
telah dilaksanakan antara lain 
Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN pada 
kejahatan transanasional (AMMTC) dan 
Rapat Pejabat Senior pasa Kejahatan 
Transnasional (SOMTC). Beberapa 
kendala juga dihadapi oleh ASEAN, 
seperti kebijakan internal masing masing 
negara anggota ASEAN berbeda satu 
sama lain. Pemerintah Thailand juga 
menjalankan kerjasama di tingkat 
bilateral, di antaranya Save of Thai dan 
GMS Front (Great Mekong Sub River 
Front). Kemudian pemerintah Thailand 
juga menerapkan beberapa MOU pada 
Anti-Trafficking in Person dengan 
Myanmar, Laos, Kamboja, dan Malaysia, 
dan dalam kerangka multilateral seperti 
Konvensi ASEAN tentang eksploitasi 
buruh, perdagangan manusia, prostitusi 
anak, di antaranya ASEAN Convention 
Againts Trafficking in Person Especially 
Women and Children Tahun 2013, serta 
ASEAN Covention to Combat Human 
Trafficking Tahun 2014.  

Thailand juga melakukan 
kerjasama dengan organisasi 
internasional seperti UNICEF. 
Pertimbangan UNICEF dalam terlibat 
penanganan prostitusi di Thailand 
didasarkan pada mandat UNICEF tahun 
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2002 Nomor 51. Ketentuan ini mengatur 
kinerja UNICEF secara lebih khusus 
karena sebenarnya keberadaan 
organisasi di Thailand telah ada sejak 
tahun 1998.  Dalam ketentuan ini PBB 
menganggap bahwa masalah prostitusi 
anak di Thailand menjadi bagian dari 
skema “child reduce risk” atau 
pengurangan dampak pada pekerja anak.  
Keterlibatan UNICEF dalam mendukung 
penanganan prostitusi anak di Thailand 
merupakan bagian dari skema PBB 
dalam pencapaian tujuan pembangunan 
millennium (millennium development 
goals), yaitu sebuah program pencapaian 
tujuan melinium yang dijalankan oleh 
PBB bersama-sama dengan Badan 
Pembangunan PBB (United Nation 
Development Programe). Selain itu, 
pemerintah Thailand juga bekerjasama 
dengan UNDP (United Nations 
Development Programe). Kompleksitas 
berbagai permasalahan yang terjadi di 
negara-negara dunia, mendorong UNDP 
untuk merumuskan kebijakan sebagai 
langkah terobosan strategis, yang 
dinamakan dengan “Millenium 
Development Goals” atau MDGs.  
Program ini merupakan strategi yang 
direncanakan untuk diimplementasikan 
di negara-negara dunia dari tahun 2000-
2015.  

Jika dikaitkan dengan teori 
konstruktivisme dan teori 
efektifitas kebijakan maka 
kolaborasi antara UNIAP 
bersama dengan pemerintah 
Thailand sebenarnya 
terdapat ketimpangan. Di 
satu sisi pemerintah Thailand 
merupakan aktor formal 
(state actors), sedangkan 
UNIAP merupakan 
organisasi internasional yang 
hanya berfokus pada 
fasilitator antar organisasi, 
sehingga dalam memperkuat 
kapasitasnya di Thailand 
penyertaan organisasi-organisasi 
menjadi begitu penting.  

Setelah beberapa implementasi 
kebijakan yang dilakukan Thailand, 
teryata belum cukup efektif dalam 

menangani masalah human trafficking. 
Ini disebabkan karena berbagai 
rekomendasi UNIAP ternyata belum 
dapat sepenuhnya diterapkan oleh 
pemerintah Thailand, karena 
pemerintah Thailand berupaya 
menghindari intervensi yang berlebihan 
diantaranya campur tengan terhadap 
dana pembangunan yang melibatkan 
World Bank dan IMF (International 
Monetary Fund), seperti yang terjadi di 
Indonesia dan Filipina yang dapat 
menganggu kepentingan nasional 
Thailand. Kemudian implementasi 
kerjasama luar negeri juga belum 
sepenuhnya berjalan secara efektif 
karena persoalan human trafficking di 
Thailand berkaitan dengan kepentingan 
dasar masyarakat, yaitu ekonomi. 

Respon Masyarakat Thailand 
Terhadap Regulasi United Nations 
Inter-Agency Project (UNIAP) 
dalam Menangani Persoalan 
Human Trafficking  

Dalam menyingkapi berbagai 
program dan dukungan regulasi yang 
diterapkan oleh UNIAP, masyarakat 
Thailand sebagai unit akhir bagi sasaran 
program tersebut ternyata banyak 
menunjukkan respon yang negatif. Hal 
ini tercermin dari berkembangnya sikap 
dan opini di masyarakat Thailand sendiri 
yang menganggap bahwa keberadaan 

UNIAP sarat akan 
kepentingan asing dan 
kemudian diakomodasi oleh 
partai-partai politik dan 

pemerintah/birokrat 
Thailand yang ternyata tidak 
sepenuhnya konsisten 
terhadap program dan peran 
regulasi UNIAP.  Kemudian 
di kalangan masyarakat 
Thailand sendiri telah 
terbentuk sebuah ikatan 
anonim yaitu sebuah ikatan 
tanpa nama dan legitimasi, 

namun ada dan diantara human 
trafficking dan prostitusi ternyata 
menjadi dua hal yang sulit untuk 
dipisahkan, dimana motif ekonomi 
berada di balik persoalan ini sehingga 
akan menjadi sulit untuk ditangani 

Jika dikaitkan dengan 
teori konstruktivisme 
dan teori efektifitas 

kebijakan maka 
kolaborasi antara 
UNIAP bersama 

dengan pemerintah 
Thailand sebenarnya 

terdapat ketimpangan. 
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hanya melalui kolaborasi UNIAP, 
pemerintah Thailand dan organisasi-
organisasi lainnya. Gambaran mengenai 
respon masyarakat Thailand terhadap 
regulasi UNIAP yang dijalankan 
pemerintah Thailand dalam menangani 
human trafficking.  

Strategic Partnership 
merupakan strategi kemitraan yang 
dapat saling melengkapi 
(complementary cooperations) dan 
saling menguntungkan (mutual 
cooperations) yang merupakan salah 
satu strategi Thailand dalam menangani 
human trafficking. Thailand dan UNIAP 
mempunyai tujuan khusus yaitu untuk 
memperkuat pemerintah lokal dan 
nasional untuk melindungi hak-hak anak 
dan mengelola layanan dasar dalam 
meningkatkan kemampuan masyarakat 
sipil untuk mendukung keluarga dalam 
membesarkan, mengasuh, dan 
melindungi anak-anak dan  mengurangi 
angka kematian balita serta ibu dan 
malnutrisi, meningkatkan kualitas 
pendidikan dan meningkatkan 
persentase anak-anak menyelesaikan 
sekolah, dan  mengurangi jumlah anak-
anak yang mengalami pelecehan seksual, 
terlibat dalam pekerjaan berbahaya, 
terkena penyalahgunaan zat, atau 
bertentangan dengan hukum.  

Terdapat beberapa program kerja 
UNIAP bersama dengan organisasi 
internasional lainnya yang 
pelaksanannya didampingi oleh 
stakeholder Thailand agar menyasar 
masyarakat secara langsung. Pertama 
adalah dalam bidang pendidikan. 
Melalui program pendidikan, UNIAP 
bersama-sama dengan organisasi 
internasional lainnya, serta para 
stakeholder Thailand berfokus untuk 
memasukkan lebih banyak anak-anak ke 
sekolah dan memastikan bahwa sekolah 
yang aman, bersih, dan layak untuk 
memberikan pendidikan yang relevan 
guna mempersipakan anak-anak di masa 
mendatang UNIAP bersama-sama 
dengan organisasi internasional lainnya, 
serta para stakeholder Thailand memiliki 
tujuan dalam melaksanakan program 
kerjanya di Thailand dalam melindungi 

setiap anak melalui pendidikan dengan 
membantu departemen pendidikan  
dalam mebangun sistem untuk melacak 
anak-anak yang putus sekolah.  

Anak-anak yang kurang 
beruntung didorong dan diajak secara 
persuasif untuk bersekolah guna 
mengikuti program yang diusung UNIAP 
bersama dengan organisasi internasional 
lainnya, serta para stakeholder Thailand 
kepada pemerintah Thailand yaitu wajib 
belajar selama sebilan tahun. Di sisi lain 
organisasi ini meningkatkan pelayanan 
anak, seperti pelayanan anak usia dini 
yang berkualitas untuk mengikuti belajar 
tahap dasar, serta membuat sekolah non-
formal masuk ke dalam rencana 
pendidikan nasional sesuai dengan 
standar agar anak-anak merasa diakui 
oleh negara. 

Kedua, melalui program 
kebijakan sosial dan advokasi. UNIAP 
bersama-sama dengan organisasi 
internasional lainnya, serta para 
stakeholder Thailand berfokus pada 
dampak sosial dan ekonomi terhadap 
anak-anak, sehingga organisasi ini 
bekerja pada kesenjangan, perlindungan 
sosial, migrasi, dan penyusunan 
anggaran. Contohnya dengan merangkul 
beberapa sektor swasta, ada beberapa 
aktris Thailand sperti Kathaleeya 
Mcintosh pada tahun 2005, Ann 
Thongprasom dan Theeradej 
Wongpuapan yang merupakan aktris 
terkenal di Thailand ditunjuk sebagai 
Duta Muda. Selama tahun 2008-2011 
kegiatan ini cukup memberikan 
kontribusi terhadap perkembangan 
organisasi dalam melakukan 
penggalangan dana.  Tentunya untuk 
meningkatkan kesadaran akan hak-hak 
anak dan berkomitmen secara nyata 
serta merealisasikan dengan menyoroti 
isu-isu kritis. Kampanye untuk 
perubahan yang mempengaruhi 
kehidupan anak diiringi dengan 
dukungan kapasitas pemerintah daerah 
dan pusat, keluarga, serta masyarakat 
guna memberikan contoh sukses dalam 
pencapaian bersama sebagai langkah 
nyata penanganan human traffikicng di 
Thailand. 
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Terakhir adalah melalui program 
pencegahan penularan HIV/AIDS. 
Program pencegahan penularan 
HIV/AIDS merupakan salah satu 
keberhasilan terbesar kerangka kerja 
organisasi internasioal yang melibatkan 
UNICEF, UNDP, dan WHO di Thailand. 
Program ini bertujuan untuk mencegah 
infeksi baru, menghentikan penularan 
dari ibu ke-anak menurun secara 
berkala. Berkaca pada program-program 
yang dijalankan pemerintah Thialnd, 
masyarakat luas sebagai sasaran akhir 
pemerintah dilihat sebagai salah satu 
unit terpenting dalam berkontribusi 
untuk menekan angka perdagangan 
manusia ini. Secara ekonomi, Thailand 
mempunyai peran paling penting pada 
sisi penawaran dalam perdagangan 
manusia yaitu kondisi perekonomian 
yang menjanjikan karena marketnya 
sangat potensial secara demografi. 
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.  Toman 
Mahmoud, sosiolog sekaligus guru besar 
dari Universitas Culalongkorn 
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.  Itulah 
sebabnya terdapat penjelasan tersendiri 
mengapa sekelompok orang lebih 
memilih migrasi ke wilayah lain daripada 
menetap di wilayah asalnya”.   

Kesempatan ekonomi yang 
kurang merupakan salah satu penyebab 
prostitusi anak di Thailand oleh karena 
itu Thailand 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. Persoalan 
ekonomi menjadi salah stau motif utama 
bagi para korban human trafficking. 
Itulah sebabnya masyarakat Thailand 

tidak sepenuhnya mendukung berbagai 
rekomendasi dan program-program 
UNIAP. 

Bukti mengenai kegagalan 
pemerintah Thailand dalam menerapkan 
program-program UNIAP di Thailand 
juga dapat dilihat dari berubahnya kultur 
masyarakat Thailand itu sendiri. Di 
Thailand, masalah human trafficking, 
khususnya perempuan muda untuk 
prostitusi telah berlangsung lama dan 
bahkan skalanya melebihi wilayah lain 
seperti Kamboja dan Myanmar. Dibagian 
utara Thailand contohnya, Muecke 
menulis tentang Cultural Continuity of 
Prostitution menyebutkan bahwa 
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 tanggung jawab 
sosial perempuan dalam masyarakat. 
Beberapa kasus yang telah terjadi 
memperlihatkan bahwa perempuan dan 
anak-anak merupakan pihak yang paling 
rentan untuk menjadi korban 
perdagangan manusia. Mereka 
dipekerjakan secara paksa dengan tujuan 
eksploitasi seksual dan diperbudak untuk 
menjadi pembantu rumah tangga. 
Sementara itu perdagangan anak 
biasanya berbentuk penjualan anak ke 
luar negeri untuk diadopsi, untuk 
dijadikan pengemis bahkan dijadikan 
wisata seksual anak (child sex tourism).   

Kemudian sikap negatif lainnya 
dari masyarakat Thailand juga dapat 
dilihat dari munculnya beberapa insiden 
dan aksi demonstrasi secara sektoral, 
diantaranya adalah kasus demonstrasi di 
wilayah Udon Thani pada bulan 
November 2008. Kasus ini terjadi akibat 
para staf organisasi internasional, 
termasuk UNIAP dianggap melanggar 
norma yang berlaku berkaitan dengan 
upaya migrasi/urbanisasi dari para 
remaja. Kasus yang sama juga terjadi di 
wilayah Nothanburi pada bulan Februari 
2009. Kasus ini serupa pula dengan 
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kasus sebelumnya yang terjadi di Udon 
Thani. Selanjutnya, terdapat penolakan 
telekonferensi di sebuah stasiun radio 
pemerintah di wilayah Pattaya yang 
merencanakan akan menjalankan 
program vaksinasi pada para perempuan 
penghibur yang diindikasikan sebagai 
korban human trafficking pada 
Desember 2011. 

Kemudian respon negatif  lainnya 
dari masyarakat Thailand adalah 
banyaknya kasus tentang agregasi 
komunikasi publik dari masyarakat ke 
parlemen yang berkaitan dengan peran 
organisasi internasional di Thailand yang 
indeksnya terus menurun. Ini 
menunjukkan bahwa UNIAP sebagai 
representasi dari misi organisasi 
internasional di Thailand tidak 
sepenuhnya disambut dengan baik oleh 
seluruh entitas masyarakat Thailand. 
Masyarakat Thailand juga mempercayai 
bahwa persoalan human trafficking akan 
lebih baik jika hanya ditangani oleh 
pemerintah. Sedangkan jika 
memerlukan peran organisasi 
internasional maka ASEAN Ways lah 
yang dianggap penting. Ini disebabkan 
karena ASEAN Ways merupakan 
manajemen resolusi konflik dengan 
mengedepankan dialog dan budaya, 
mengabaikan tindakan-tindakan 
coercion/intrevensi,  serta menekankan 
musyawarah dan mufakat. 

Respon lainnya  juga dapat dilihat 
dari munculnya kajian-kajian khusus di 
beberapa perguruan tinggi ternama di 
Thailand yang beberapa diantaranya 
menghasilkan beberapa 
masukan/rekoemndasi bahwa program 
UNIAP tersebut tidak perlu untuk 
diperpanjang. Beberpa kajian ini 
diantaranya adalah kajian tahun 2011 
yang dikeluarkan oleh Webster 
University of Thailand  bahwa sepanjang 
tahun 2011 perguruan tinggi ini telah 
mengadakan riset/penelitian di empat 
kota besar, termasuk Bangkok tentang 
efektifitas kebijakan tersebut dan 
hasilnya masyarakat skeptis dan memilih 
untuk menyelesaikan dalam budaya dan 
religious secara bertahap bukan atas 
dasar masukan dari organisasi 

internasional. Selain itu ada pula kajian 
tahun 2012 yang dikeluarkan oleh 
Mahidol University menyatakan bahwa 
ekonomi dan keterbelakangan 
merupakan pemicu bagi munculnya 
human trafficking di Thailand dan 
semuanya akan berjalan dengan lebih 
baik setahap-demi setahap bersamaan 
dengan terlepasnya Thailand dari 
masalah krisis ekonomi dan kesuksesan 
dari industrialisasi di negara ini karena 
dapat menyerap tenaga kerja dalam 
jumlah yang besar. Selanjutnya adalah 
kajian tahun 2013 yang dikeluarkan oleh 
Webster University of Thailand 
menyatakan bahwa nilai-nilai 
nasionalisme dan kepentingan kelompok 
marjinal akan sulit dipatahkan. Untuk 
itu, berbagai kebijakan pemerintah 
diantaranya melalui pendidikan dan 
aksesi terhadap kesehatan tidak begitu 
menentukan karena hal-hal tersebut 
dianggap bukan sebagai kebutuhan bagi 
sebagian masyarakat Thailand, 
khususnya yang tinggal di wilayah rural. 

Respon masyarakat mengenai 
kebijakan pemerintah Thailand dalam 
menangani human trafficking di 
Thailand juga berkaitan dengan dimensi 
demografi negara ini yang multikultural. 
Dari kesemuanya berbagai kebijakan 
pemerintah, diantaranya pendidikan dan 
aksesi terhadap kesehatan, pengawasan, 
dan lain-lainnya ternyata tidak 
semuanya dapat dioperasionalkan di 
seluruh wilayah Thailand. Kebijakan 
pemerintah tersebut bersifat top to 
bottom dan tidak melalui pendelegasian 
kepada pemerintah wilayah, sehingga 
sejak tahun 2000 hingga 2008 program 
ini tidak sepeuhnya berjalan secara 
efektif karena tidak semua masyarakat 
Thailand memperoleh kebijakan-
kebijakan tersebut. 

Dengan demikian sepanjang misi 
Pemerintah Thailand dalam menerapkan 
program-program UNIAP di Thailand 
ternyata belum dapat menyelesaikan 
persoalan human trafficking secara 
mendasar. Masalah ini terus begulir 
bersamaan dengan berkembangnya 
prostitusi dan sex tourism di negara ini. 
Salah satu makna pentingnya adalah 
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Organizational Culture, Goal Clarity, 
Decentralization of Decision-Making 
authority ternyata menjadi hal yang sulit 
untuk dicapai oleh Pemerintah Thailand 
dalam menerapkan program-program 
UNIAP. Persoalan tentang human 
traffikicing di Thailand bukan semata-
mata masalah sosial, namun juga 
ekonomi yang di dalamnya berkaitan 
dengan tindak kejahatan luar biasa yang 
relatif sulit untuk ditangani hanya oleh 
rezim organisasi internasional.  

Kesimpulan 

Selain menjadi negara tujuan 
perdagangan, Thailand merupakan 
negara asal dan persinggahan bagi pria, 
perempuan, dan anak-anak 
yang menjadi korban 
perdagangan dengan tujuan 
untuk eksploitasi seksual dan 
tenaga kerja paksa. Thailand 
menjadi penadah korban 
hasil perdagangan yang 
berasal dari Rusia, Polandia, 
Ceko, dan Amerika Selatan 
karena Thailand dianggap 
sebagai salah satu negara 
yang strategis untuk 
dijadikan tempat transit atau 
persinggahan bagi para 
korban perdagangan. Di 
Thailand, sekitar 100.000 
hingga 200.000 perempuan 
dan anak-anak korban 
perdagangan manusia 
bekerja di berbagai tempat 
dengan mayoritas menjual seks. Satu 
dekade terakhir telah terjadi lonjakan 
jumlah pusat seks komersial di Thailand 
serta meningkatnya eksploitasi dan 
penyalahgunaan anak-anak dalam 
perdagangan manusia. Meningkatnya 
kasus perdagangan manusia di Thailand 
menimbulkan kekhawatiran terhadap 
generasi penerus bangsa.  

Hal ini menimbulkan kekhawatiran 
sendiri khususnya bagi pemerintah 
Thailand. Pemerintah Thailand pada 
akhirnya dipusingkan oleh citranya yang 
pudar akibat terus meningkatknya kasus 
perdagangan manusia dari tahun ke 
tahun. Pemerintah Thailand juga telah 

mengajak beberapa pihak dalam rangka 
mengurangi angka peningkatakan kasus 
perdagangan yang terjadi ini, salah 
satunya dengan melihat rekomendasi 
yang diberikan dari UNIAP sebagai salah 
satu badan PBB dalam penanganan 
kasus human trafficking di wilayah 
Greater Mekong Sub-region. UNIAP 
yang berdiri pada tahun 2000 ini 
berfungsi dalam memfasilitasi serta 
merespon permasalahan human 
trafficking pada wilayah Greater Mekong 
Sub-region serta diatur oleh kantor 
manajemen regional Thailand serta 
beroperasi pula di kawasan Kamboja, 
Tiongkok, Laos, Myanmar, dan Vietnam. 
Selain itu, fungsi dari UNIAP ini adalah 
sebagai clearing house pada informasi 

human trafficking dan pusat 
pembangunan 

penegetahuan. Dalam 
menangani kasus di Thailand 
ini, UNIAP bekerja pada 
berbagai area, yakni; (1) 
Building the Knowledge Base 
on Human Trafficking; (2) 
Supporting Action on High 
Priority Areas; (3) Targeted 
Interventions that Respond 
to Identified Gaps; dan (4) 
Strengthening Advocacy on 
the Issue of Human 
Trafficking.  

Dengan melihat pada 
rekomendasi yang diberikan 
oleh UNIAP, maka 
pemerintah Thailand 

mengeluarkan strategi untuk memerangi 
kasus perdagangan manusia ini yang 
disusun dengan sebutan 5P, yakni Policy 
(Kebijakan), Prosecution 
(Penuntutatan), Protection 
(Perlindungan), Prevention 
(Pencegahan), dan Partnership 
(Kemitraan). Pertama, implementasi 
Policy (Kebijakan). Pemerintah Thailand 
telah mengeluarkan kebijakan “Zero 
Tolerance” yang bertujuan untuk 
melakukan perubahan nyata, dengan 
penekanan pada kerangka legislatif yang 
lebih baik, menghilangkan celah hukum, 
dan melakukan koordinasi yang lebih 
merata diantara instansi terkait. 
Kemudian Prosecution (Penuntutan), 

Dalam menangani 
kasus di Thailand ini, 
UNIAP bekerja pada 
berbagai area, yakni; (1) 
Building the Knowledge 
Base on Human 
Trafficking; (2) 
Supporting Action on 
High Priority Areas; (3) 
Targeted Interventions 
that Respond to Identified 
Gaps; dan (4) 
Strengthening Advocacy 
on the Issue of Human 
Trafficking. 
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Pemerintah Thailand berfokus pada 
penegakan hukum yang kuat dan 
meningkatkan efisiensi dalam sistem 
peradilan pidana. Ketiga yaitu 
implementasi Protection 
(Perlindungan), Di Thailand ada 
beberapa mekanisme yang berhubungan 
dengan perlindungan anak-anak 
terhadap eksploitasi seksual, seperti 
adanya lembaga the National Committee 
on Trafficking (for the Anti-Human 
Trafficking Act) yang terdiri dari 
berbagai departemen pemerintah dan 
kementerian hingga mencakup LSM di 
tingkat nasional dan keempat yang 
merupakan Partnership (kemitraan) 
sebagai cara pemerintah Thailand dalam 
melakukan kerjasama dalam memerangi 
kasus tersebut. 

Sebagai unit terakhir dalam sasaran 
program yang direkomendasikan oleh 
UNIAP, ternyata tidak banyak 
menunjukkan respon yang positif. Hal ini 
tercermin dari berkembangnya sikap dan 
opini pada masyarakat Thailand sendiri 
yang menganggap bahwa keberadaan 
UNIAP sarat akan kepentingan asing dan 
kemudian diakomodasi oleh partai-
partai politik dan pemerintah atau 
birokrat Thailand yang ternyata tidak 
sepenuhnya konsisten terhadap program 
dan peran regulasi UNIAP. Selain itu, 
dengan banyaknya rekomendasi yang 
diberikan UNIAP serta kerjasama yang 
dilakukan Thailand bersama beberapa 
pihak justru tidak secara signifikan 
mengurangi angka perdagangan 
manusia. Hal ini dibuktikan oleh adanya 
data-data yang masih menunjukkan 
tidak adanya  penurunan pada jumlah 
korban, jumlah pelaku serta jumlah 
kasus. Pada tahun 2000, jumlah korban 
perdagangan manusia yang terjadi di 
Thailand ditaksir sebanyak 2.048, tahun 
2002 sebanyak 2.452, tahun 2004 
sebanyak 2.670, tahun 2006 sebanyak 
2.770 dan tahun 2008 sebanyak 2.863. 
Sedangkan jika dilihat dari jumlah 
pelaku prostitusi nya pada tahun 2000 
sebanyak 2.400, tahun 2002 sebanyak 
2.900, tahun 2004 sebanyak 3.100, 
tahun 2006 sebanyak 3.200 dan tahun 
2008 sebanyak 3.400. Terakhir, jika 
dilihat dari jumlah kasus, pada tahun 

2000 ditaksir sekitar 43 kasus, tahun 
2002 sebanyak 52 kasus, tahun 2004 
sebanyak 62 kasus, tahun 2006 sebanyak 
69 kasus dan tahun 2008 sebanyak 71 
kasus. Data-data tersebut cukup 
membuktikan jika semenjak UNIAP 
berdiri di Thailand tahun 2000 dan 
beberapa upaya yang dilakukan 
pemerintah Thailand hingga 2008 tidak 
banyak membantu dalam penurunan 
angka kasus perdagangan manusia yang 
terjadi. Hal tersebut juga sedikit banyak 
karena masih adanya ketidakmampuan 
masyarakat Thailand dalam 
keikutsertaan terhadap hukum-hukum 
yang dibuat. Sehingga pada akhirnya 
hukum masih longgar dan tetap 
menimbulkan angka perdagangan 
manusia yang masih terus meningkat.  

Dengan demikian, maka peneliti melihat 
adanya anomali atau ketimpangan 
antara rekomendasi yang disarankan 
oleh UNIAP dengan banyaknya program-
program yang dijalankan oleh 
pemerintah Thailand itu sendiri. Hal ini 
terjadi karena pertama, persoalan 
ekonomi juga turut menjadi salah satu 
faktor pendukung mengapa angka 
human trafficking di Thailand semakin 
meningkat. Fakta tersebut didasarkan 
pada kesempatan material yang terjamin 
dan terkadang membuat korban merasa 
tidak mendapatkan kesejahteraan 
ekonomi. Kedua, karena masyarakat 
Thailand sebagai sasaran unit akhir 
pemerintah Thailand dalam mendukung 
penggunaan berbagai program yang 
dijalankan masih merespon negatif 
sejumlah rekomendasi yang diberikan 
dan dilaksanakan oleh pemerintah 
Thailand tersebut. Sehingga pada 
akhrinya, pemerintah Thailand belum 
secara efektif mampu menanggulangi 
masalah human trafficking yang ada 
karena disebabkan oleh masyarakatnya 
yang masih memiliki pandangan 
mengenai adanya kesempatan ekonomi 
yang akan didapat.  

Dengan berdasar pada teori yang 
digunakan, peneliti pada akhirnya dapat 
mengambil analisan beserta kesimpulan 
jika jawaban dari mengapa Thailand 
masih memiliki situasi human 
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trafficking yang buruk dari tahun ke 
tahun dan gagal menerapkan regulasi 
yang diusungkan UNIAP adalah masih 
karena terbentuknya konstruksi sosial. 
Konstruksi sosial yang dimaksud adalah 
kemudian membentuk dan menciptakan 
identitas sosial khususnya bagi 
masyarakat Thailand karena citra 
Thailand dikenal sebagai negara dengan 
pertumbuhan wisata seks banyak. Oleh 
sebab itu, masyarakat sebagai bagian 
yang paling terkena dampak ini 
kemudian juga turut berpartisipasi 
dalam kegagalan yang dialami Thailand 

tersebut. Dengan kata lain pemahaman 
Thailand tentang konstruksi sosial yang 
ada dinegaranya ditambah dengan 
motivasi partisipan di Thailand yang 
kurang baik, kemudian menjadi acuan 
yang dapat menjelaskan kegagalan 
dalam menerapkan regulasi UNIAP 
tersebut. Padahal, masyarakat bisa saja 
menjadi partisipasi dalam keberhasilan 
kebijakan yang diusung Thailand. Akan 
tetapi, sebagian besar masyarakat 
Thailand ternyata justru masih terlibat 
dalam semakin meningkatnya kasus 
human trafficking ini.
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