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Abstract 

This paper tries to contributions made by the UN Women towards efforts by Thailand’s 
government in overcoming women trafficking in Thailand. Involvement of UN Women upon this 
problem was caused by Thailand’s government failure in preventing the fall of more victims in 
human trafficking, particularly women, therefore, there’s urgency for the cooperation between  
Thailand and other countries or non-state entities. Cooperations formed between Thailand and 
UN Women by ratifying CEDAW Convention. One of the concepts brought in this paper is 
international regime. According to the problems in highlighted in this research, the theory that 
will be used is Functional Theory which explains the behaviour and the influence it brings 
concerning particular institution. This theory observe for times the regime is needed, thus they 
see regime as a response  whether it is important or not towards a need for a regime. Meanwhile, 
Cognitive Theory observe how the behaviour of an actor that doesn’t formed by their material 
interest, but by their role in the society instead. Results of the CEDAW Convention that was 
conducted between UN Women and Thailand’s govenrment was the formulation of legislation 
towards women trafficking that is further implemented in the form of policy, strategy, and 
measurement intended for the prevention and abolishment of women trafficking within the period 
of 2011 until 2016.  

Kata Kunci: Women Trafficking, Government of Thailand, UN Women, CEDAW Convention  

Thailand merupakan salah satu negara di 
kawasan Asia Tenggara yang menjadi 
negara asal, negara transit dan negara 
tujuan korban perdagangan manusia 
khususnya perempuan dari berbagai 
negara. Data dari Strategic Information 
Response Network menunjukkan bahwa 
kejahatan perdagangan manusia 
khususnya perempuan di Thailand 
mengalami peningkatan jumlah korban 
tiap tahunnya. Berdasarkan dari data 
International Labour Organisation 
(2002), pada tahun 1999 diperkirakan 
80.000 wanita dan anak-anak 
diperdagangkan ke dalam industri seks 
komersial di Thailand, di antaranya 30 
persen rata-rata berada di bawah usia 18 
tahun. Berdasarkan data dari UNICEF, 
secara total Organisasi Internasional 
untuk Migrasi memperkirakan bahwa 
sekitar 300.000 perempuan dan anak-

anak yang terjebak dalam kondisi seperti 
perbudakan di wilayah Mekong Delta, 
yang meliputi Kamboja, Laos, Thailand, 
Myanmar, Vietnam dan dua Provinsi 
Yunnan di Cina Selatan dan Guangxi. 
Matthew Friedman sebagai Agen 
Pengembangan Internasional Amerika 
(USAID) dalam UN Trafficking Protocol 
atau lebih dikenal dengan Lembaga 
Penanggulangan Perdagangan Manusia 
memberikan beberapa definisi mengenai 
perdagangan manusia. Definisi pertama 
menyatakan bahwa perdagangan 
merupakan proses keterlibatan 
perpindahan penjualan manusia melalui 
beragam cara seperti penipuan, 
penculikan, kekerasan dan bertujuan 
untuk menjadikan objek perdagangan 
sebagai buruh atau pelayan. Definisi 
berikutnya, yakni proses perekrutan, 
transportasi, transfer, penerimaan orang 
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dengan cara tindakan kriminal yang 
bertujuan untuk melakukan eksploitasi 
guna mendapatkan keuntungan materi. 
Berdasarkan definisi legal Anti 
Perdagangan Manusia Persons Act 
(B.E.2551 2008) terdapat tiga elemen 
yang terlibat dalam proses perdagangan 
manusia yakni yang pertama adalah aksi 
pemaksaan, intimidasi, penjualan, 
menjajakan secara mobilitas, membawa 
atau mengirimkan secara sembunyi atau 
illegal manusia. Kedua, proses penjualan 
ini melibatkan tindakan kekerasan, 
pemaksaan, penipuan, penyalahgunaan 
kekuasaan dan terdapat unsur 
pembayaran atau keuntungan dalam 
bentuk materi dalam proses penjualan 
manusia. Ketiga, proses ini bertujuan 
untuk menekan dan mengeksploitasi hak 
dan tenaga manusia untuk kepentingan 
materi (Rot 2012). 

Hasil konferensi Internasional GAATW 
(Global Alliance Against Traffic in 
Women) mengungkapkan beberapa 
bentuk perdagangan manusia terutama 
perempuan. Pertama, perdagangan 
perempuan sebagai perkerja seks di 
bidang prostitusi. Perempuan ini 
menjual diri dengan berhubungan 
seksual agar mendapatkan sejumlah 
uang atau materi sebagai bentuk dari 
sebuah transaksi perdagangan. Kedua, 
perdagangan sebagai tenaga kerja 
domestik atau lebih dikenal dengan 
istilah buruh migran seperti pembantu 
rumah tangga, buruh pabrik dan pelayan 
restoran atau bar dengan upah yang 
cukup minim. Ketiga, yakni perdagangan 
perempuan untuk perkawinan, yakni 
pihak perempuan dan anak perempuan 
dipaksa untuk menikah dengan pria 
berkebangsaan asing (Subono t.t.). Pada 
umumnya hal ini terjadi justru 
dikarenakan pihak suami yang memaksa 
istri dan anak perempuan mereka 
menjadi buruh migran bahkan pekerja 
seks. Korban akan ditahan dengan alasan 
tertentu yang berifat menipu untuk tetap 
menjadi buruh atau pekerja seks. 
Keempat, yakni perdagangan perempuan 
untuk dijadikan pengemis. 

Faktor-faktor yang menyebabkan 
terjadinya perdagangan manusia 

terutama perempuan diantaranya adalah 
sebagai berikut: faktor pertama yakni 
faktor ekonomi yang termasuk juga pada 
keadaan meningkatnya tingkat 
kemiskinan dan pengangguran serta 
rendahnya tingkat pendidikan dan 
pengetahuan; faktor yang kedua yakni 
faktor kebudayaan; faktor yang ketiga 
yakni faktor globalisasi (National Asian 
Pacific American Women's Forum, & 
United States of America 2008). 
Menurut pendapat Jahic, disebutkan 
bahwa faktor ekonomi berperan secara 
keseluruhan yang mempengaruhi suatu 
wilayah secara demografi memudahkan 
terjadinya proses perdagangan manusia 
terutama perempuan (Rahman 2011). 
Dapat dikatakan bahwa faktor ekonomi 
ini merupakan faktor dasar atau faktor 
utama dari terjadinya tindakan 
kejahatan perdagangan manusia. 
Keadaan ekonomi masyarakat Thailand 
yang minim dikarenakan jumlah 
pengangguran dan kemiskinan yang 
tinggi. Selain itu, dengan keadaan 
ekonomi yang minim, membuat para 
orang tua tidak memiliki dana untuk 
menyekolahkan anaknya dan memaksa 
untuk bekerja guna menopang kondisi 
ekonomi keluarga yang minim, sehingga 
pengetahuan yang dimiliki juga sangat 
minim. Minimnya tingkat pendidikan 
dan pengetahuan membuat korban 
dengan mudah untuk ditipu dengan 
desakan materi yang memang selalu 
berhasil dijadikan alasan untuk 
membujuk korban agar mau dijadikan 
komoditas perdagangan. 

Terdapat berbagai kategori pekerja yang 
mudah dimanfaatkan oleh pelaku 
kejahatan perdagangan manusia. 
Kriteria pertama, yakni pekerja 
merupakan kelompok yang mengalami 
diskriminasi di lingkungan tempat asal 
mereka tinggal dan bekerja seperti 
masyarakat tradisional di Amerika Latin, 
Roma di Eropa dan Suku tertentu di Asia 
Selatan. Kriteria kedua, yakni pekerja 
perempuan yang mengalami tindakan 
diskriminatif dan bekerja dalam sektor 
yang rentan terdapat tindakan 
eksploitasi seperti kerja paksa di tempat 
pabrik dan rumah tangga. Kriteria ketiga, 
yaitu anak-anak yang cenderung sering 
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dijadikan sasaran bagi pelaku tindak 
kejahatan perdagangan manusia sebab 
mereka dianggap masih dibawah umur 
sehingga bisa dimanfaatkan dengan 
pemberian upah minimum namun 
bentuk pekerjaan yang diberikan hampir 
sama dengan kapasitas orang dewasa. 
Kriteria keempat, yaitu pekerja migran, 
yang dari luar negeri dengan status 
ireguler dan ilegal. Para pekerja ini pada 
umumnya ditempatkan pada sektor 
konstruksi, pertanian, manufaktur dan 
sektor lainnya yang cenderung kurang 
mendapat perlindungan dengan tingkat 
kondisi tempat kerja yang cukup 
membahayakan. 

Menghadapi kasus perdagangan 
manusia yang terjadi di Thailand, 
pemerintah telah memberlakukan 
beberapa kebijakan atau regulasi yang 
diterapkan untuk melindungi dan 
mencegah kaum migran dari kasus 
perdagangan manusia, eksploitasi dan 
pelecehan, akan lebih berguna dan efektif 
ketika didasari oleh fondasi norma 
hukum yang kuat yang berada di bawah 
aturan hukum yang jelas. Standar hukum 
internasional memberikan pengaruh 
sebagai parameter atau ukuran yang baik 
untuk melindungi pekerja migran dan 
keluarga maupun kepentingan negara 
asal para kaum migran tersebut (Ryszard 
Cholewinski et al 2007). Standar hukum 
internasional tersebut merupakan 
kerangka bagi perundang-undangan, 
kebijakan dan praktek nasional maupun 
internasional sebagai wujud kerjasama 
baik dalam maupun luar negeri untuk 
menyamakan proses migrasi yang benar 
dan baik serta saling melindungi 
kepentingan negara asal maupun negara 
tujuan masing-masing.  

Terdapat tiga konvensi internasional 
yang bersifat relevan dan dapat 
melengkapi kerangka hukum penting 
yang tidak hanya digunakan untuk 
perlindungan hak asasi migran, 
termasuk hak yang berkaitan dengan 
ketenagakerjaan, namun lebih dari itu 
berkaitan dengan kebijakan nasional dan 
kerjasama internasional untuk 
meregulasi migrasi. Konvensi 
internasional yang pertama yakni 

Konvensi Internasional Perlindungan 
Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan 
Anggota Keluarganya ICRMW 
(International Convention on the 
Protection of the Rights of All Migrant 
Workers and Members of Their 
Families) pada tahun 1990, kemudian 
konvensi yang kedua, yakni Konvensi 
ILO mengenai migrasi untuk bekerja 
(ILO Migration for Employment 
Convention) pada tahun 1949 (C-97), 
konvensi ketiga, yakni Konvensi ILO 
mengenai Pekerja Migran (Ketentuan-
ketentuan tambahan) (ILO Migrant 
Workers (Supplementary Provision) 
Convention) pada tahun 1975 (C-143) 
Konvensi ini berperan sebagai perangkat 
untuk mendorong negara untuk 
membuat serta memperbaiki perundang-
undangan agar selaras dengan hukum 
internasional. Instrumen tersebut 
dianggap tidak hanya sebagai pembentuk 
kerangka hak asasi, namun lebih dari itu 
dijadikan tambahan dalam sebuah 
agenda komprehensif bagi kebijakan 
nasional yang mencakup aspek utama 
pengelolaan migrasi tenaga kerja. 
Konvensi tersebut memberikan kejelasan 
mengenai sebuah agenda untuk bertukar 
pikiran, konsultasi dan mengembangkan 
kerja sama lebih lanjut mengenai 
penyusunan kebijakan migrasi tenaga 
kerja, pertukaran informasi, penyediaan 
informasi terhadap migran, pemulangan 
secara tertib dan reintegrasi. Pemecahan 
masalah perdagangan manusia ini 
dimulai dari langkah pencegahan, 
penghapusan eksploitasi pekerja migran 
serta mengakhiri perpindahan yang 
berkaitan dengan kelengkapan dokumen 
yang ada. Instrumen-instrumen tersebut 
memberikan gambaran mengenai 
standar hukum yang secara progresif 
memperluas hak-hak dasar tertentu 
kaum migran agar diakui secara sah serta 
pengakuan persamaan dalam menerima 
perlakukan dan perlindungan hukum 
yang layak dan sama dengan warga 
negara asli di negara tujuan. Konvensi ini 
membantu kaum migran untuk 
meningkatkan mobilitas bekerja secara 
internasional yang membutuhkan 
regulasi hukum eksplisit untuk 
menjamin perlindungan pekerja serta 
kerjasama mengenai akuntabilitas 
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internasional antar negara untuk 
didorong dan difokuskan pada sebuah 
kerangka normatif umum.  

Proses ratifikasi merupakan upaya 
meregulasi kembali sebuah kesepakatan 
atau aturan yang dibuat dengan tujuan 
lebih mematangkan konsep, melengkapi 
bahkan memperkuat dasar hukum 
sebuah aturan. Proses Ratifikasi dimulai 
dengan penyusunan draft suatu naskah 
yang disepakati dan diajukan kepada 
Majelis Umum PBB untuk diadopsi baik 
melalui voting maupun konsensus. 
Proses adopsi instrumen internasional 
merupakan langkah pertama dan 
dianggap mudah untuk mencapai tujuan 
menjadi instrumen hukum internasional. 
Forum publik global Majelis Umum yang 
dibuat melibatkan beberapa negara 
dimana masing-masing negara dapat 
menyampaikan pendapat, analisis 
maupun pernyataan keberatan terhadap 
proses adopsi standar sebab proses ini 
oleh Majelis Umum pada umumnya 
dianggap tidak memberikan komitmen 
yang jelas dan mengikat bagi negara-
negara tersebut secara individual. 
Pernyataan keberatan disampaikan 
terhadap konsensus tersebut atau 
menyatakan tidak setuju dalam voting 
akan berarti menentang hak asasi. Pada 
umumnya negara yang terlibat dalam 
majelis ini menganggap posisi 
diplomatik ini dinilai kurang produktif 
atau menguntungkan. Perjanjian 
multirateral secara formal umumnya 
harus disetujui oleh minimal sejumlah 
negara yang terlibat dalam penerapan 
perjanjian tersebut sebelum mengikat 
dan menandatangani perjanjian 
tersebut. Ketika persetujuan sudah 
disepakati maka masing-masing negara 
akan menerapkan dan bertanggung 
jawab atas standar-standarnya. Proses 
persetujuan ini dibuat melalui 
penandatanganan perjanjian yang 
dilakukan oleh sebuah negara yang 
dianggap sebagai pernyataan 
kesediannya untuk mengikuti dan diikuti 
oleh badan eksekutif pemerintahan. 
Ratifikasi membutuhkan langkah lain 
dari badan legislatif atau pemerintah 
dalam badan pembuat undang-undang. 
Langkah tersebut menyatakan 

persetujuan secara formal terhadap 
naskah perjanjian dan mengadopsi 
standar-standarnya sebagai hukum 
nasional. Pemerintah dapat 
menunjukkan langkah-langkah 
selanjutnya yang akan dilakukan untuk 
membuat hukum nasional sesuai 
perjanjian. Negara dapat langsung 
menyetujui sebuah perjanjian tanpa 
menandatanganinya dengan melakukan 
langkah legislatif yang diperlukan untuk 
mengadopsi perjanjian tersebut. 
Perjanjian tersebut akan mengikat secara 
hukum dan dinyatakan berlaku.  

Pada tahun 2011, UNIFEM atau UN 
Women menyusun, menyiapkan dan 
menerapkan berbagai kebijakan strategis 
serta mengembangkan manajemen agar 
dapat meningkatkan pembangunan, 
memperkuat kemitraan strategis dan 
memobilisasi sumber daya. UNIFEM 
bekerja sama dengan negara anggota 
PBB dan LSM untuk turut berkontribusi 
terhadap pencapaian tujuan yang disebut 
dengan Tujuan Pembangunan Milenium 
serta perjanjian internasional lainnya. 
Strategi tersebut mencakup beberapa 
dokumen kunci yang mengarahkan pada 
strategi baru UNIFEM yakni Konvensi 
Penghapusan segala bentuk Diskriminasi 
terhadap Perempuan (Convention on 
Elimination of All Forms of 
Discrimination Against 
Women/CEDAW), kemudian Deklarasi 
Beijing dan Landasan Aksi (Beijing 
Declaration of Platform for 
Action/PFA), dan Resolusi Dewan 
Keamanan dan Pembangunan Milenium 
(Millenium Declaration and Millenium 
Development Goals). 

Thailand menyampaikan laporan 
nasional pertama tentang situasi hak 
asasi manusia di negara itu di Sesi ke-12 
dari Universal Periodic Review (UPR) 
Kelompok Kerja. Laporan ini diadopsi 
pada Sesi ke-19 Dewan Hak Asasi 
Manusia (HRC) pada Maret 2012. Selain 
itu, Thailand juga membuat 8 janji 
sukarela pada promosi dan perlindungan 
hak asasi manusia. Kabinet menyetujui 
rekomendasi dari siklus pertama 
tinjauan UPR dan Komite UPR Nasional 
bertugas untuk memantau pelaksanaan 
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rekomendasi tersebut dan janji secara 
sukarela selain persiapan jangka 
menengah dan laporan UPR kedua. 
Komite Nasional diketuai oleh sekretaris 
tetap luar negeri dan terdiri dari wakil-
wakil dari semua instansi terkait, 
termasuk perwakilan dari Komisi 
Nasional Hak Asasi Manusia (NHRC), 
masyarakat sipil dan para ahli hak asasi 
manusia. Komite telah bertemu beberapa 
kali sejak Mei 2012 untuk membahas 
pelaksanaan rekomendasi diterima dan 
persiapan jangka menengah dan laporan 
UPR kedua. Pada tahun 2013, sebuah 
rencana aksi nasional dikembangkan dan 
didistribusikan kepada instansi 
pemerintah untuk digunakan sebagai 
pedoman tentang pelaksanaan 
rekomendasi dan janji secara sukarela. 
Rencana tersebut juga didistribusikan ke 
NHRC dan organisasi masyarakat sipil 
untuk membantu memantau upaya 
pemerintah. 

Ikhtisar implementasi Thailand dari 
rekomendasi dan janji secara sukarela di 
bawah siklus pertama dari UPR 2012-
2014 (update jangka menengah) adalah 
sebagai berikut: ratifikasi instrumen 
HAM internasional dan amandemen 
undang-undang hak asasi manusia 
terkait. Thailand meratifikasi Konvensi 
PBB Menentang Kejahatan Terorganisir 
Transnasional (UNCTOC) dan Protokol 
untuk Mencegah, Menekan dan 
Menghukum Perdagangan Orang, 
terutama Perempuan dan Anak pada 
bulan Oktober 2013. Thailand telah 
mengambil peran utama dalam advokasi 
ratifikasi dan pelaksanaan Konvensi 
antara negara-negara anggota Bali 
Process sejak 2012. Secara nasional, 
pemerintah Thailand menyelesaikan 
proses internal untuk merevisi undang-
undang dan mengembangkan 
mekanisme untuk melaksanakan 
kewajiban di bawah konvensi dan 
protokol. Thailand adalah salah satu 
negara pertama yang meratifikasi 
Protokol Opsional Konvensi Hak Anak 
(KHA) pada prosedur komunikasi pada 
September 2012. Pemerintah Thailand 
membentuk mekanisme nasional untuk 
melaksanakan kewajiban di bawah 
instrumen ini dan untuk menyebarkan 

informasi tentang protokol opsional 
untuk anak-anak dan remaja nasional. 
Pada bulan Februari 2014, Thailand 
membentuk komite nasional 
mempertimbangkan untuk meratifikasi 
konvensi internasional untuk 
perlindungan semua orang dari 
penghilangan paksa (CED). Thailand 
juga mempelajari kemungkinan 
meratifikasi Protokol Opsional untuk 
Konvensi Menentang Penyiksaan dan 
Perlakuan Kejam, Tidak Manusiawi atau 
Merendahkan Perlakuan atau 
Penghukuman (OP CAT) dan 
mengharapkan untuk menyelesaikan 
studi pada bulan Agustus 2014. Pada 
bulan Juli 2012, Thailand menarik 
deklarasi interpretatif dengan Pasal 6 (5) 
dan Pasal 9 (3) dari Kovenan 
Internasional tentang Hak Sipil dan 
Politik (ICCPR) mengenai penghapusan 
hukuman mati bagi orang-orang di 
bawah 18 tahun dan kewajiban untuk 
segera membawa ditangkap atau ditahan 
orang atas tuduhan kriminal sebelum 
seorang hakim atau pejabat lain yang 
berwenang oleh hukum untuk 
menjalankan kekuasaan peradilan. Pada 
tahun yang sama Thailand sedang dalam 
proses penarikan deklarasi interpretatif 
dengan Pasal 18 dari Konvensi Hak 
Penyandang Disabilitas (CRPD) 
mengenai kebebasan bergerak dan 
berkebangsaan. Thailand telah 
melakukan upaya untuk memasukkan 
definisi "penyiksaan" dalam hukum 
domestik dengan mengubah KUHP dan 
KUHAP sejalan dengan Konvensi 
Menentang Penyiksaan dan Perlakuan 
Kejam, Tidak Manusiawi atau 
Merendahkan Perlakuan atau 
Penghukuman (CAT). 

Thailand menerapkan Kebijakan, 
Strategi dan Ukur tentang Pencegahan 
dan Pemberantasan Perdagangan 
Manusia (2011-2016). Gugus tugas 
khusus telah dibentuk untuk menyusun 
dan memantau pelaksanaan Rencana 
Aksi Pencegahan Perdagangan Manusia 
dan untuk meningkatkan kolaborasi 
antar instansi terkait. Pada bidang 
penuntutan dan penegakan hukum 
Thailand telah membuat peningkatan 
jumlah investigasi, penuntutan dan 
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keyakinan pada tahun 2013. Tiga 
lembaga penegak hukum utama, yaitu 
Royal Thai Police, Departemen 
Investigasi Khusus dan Kantor 
Kejaksaan Agung bekerja sama untuk 
mengintegrasikan dan 
mengkoordinasikan upaya untuk 
membawa para pelaku tindak kejahatan 
perdagangan manusia khususnya 
perempuan dan anak-anak ke 
pengadilan. Langkah-langkah anti-
perdagangan nasional terbaru meliputi: 
(a) meningkatkan sistem pengumpulan 
data dan pertukaran informasi antar 
lembaga peradilan pidana; (b) 
mendirikan pusat untuk memfasilitasi 
pekerja mencari pekerjaan di luar negeri 
di 10 provinsi; (c) mengembangkan 
praktek baik buruh (GLP) untuk udang 
dan makanan laut tempat kerja 
pengolahan primer, udang dan 
pengolahan hasil laut, tambak udang, 
dan perahu nelayan dan (d) menetapkan 
Pusat Koordinasi Buruh di industri 
perikanan. 

Sebelum Pemerintah thailand 
melakukan proses ratifikasi, Thailand 
ikut serta dalam beberapa konvensi 
internasional yang dapat dikatakan 
merupakan cikal bakal Pemerintah 
Thailand melakukan revisi atau 
perbaikan UU Perdagangan Perempuan. 
Proses Ratifikasi UU Perdagangan 
Manusia di Thailand yakni dimulai 
dengan penyusunan draft suatu naskah 
yang disepakati dan diajukan kepada 
Majelis Umum PBB untuk diadopsi baik 
melalui voting maupun konsensus. 
Proses adopsi instrumen internasional 
merupakan langkah pertama dan 
dianggap mudah untuk mencapai tujuan 
menjadi instrumen hukum internasional. 
Forum publik global Majelis Umum yang 
dibuat melibatkan beberapa negara 
dimana masing-masing negara dapat 
menyampaikan pendapat, analisis 
maupun pernyataan keberatan terhadap 
pengadopsian standar sebab 
pengadopsian oleh Majelis Umum pada 
umumnya dianggap tidak memberikan 
komitmen yang jelas dan mengikat bagi 
negara-negara tersebut secara 
individual. Sebagian negara termasuk 
Thailand untuk persetujuan formal oleh 

badan legislatif nasional diperlukan 
untuk meratifikasi atau menyetujui 
sebuah perjanjian. Ketika prosedur 
tersebut selesai untuk dipenuhi, negara 
masih harus menyerahkan instrumen-
instrumen untuk ratifikasi atau 
persetujuan di Perserikatan Bangsa-
Bangsa agar perjanjian menjadi 
mengikat negara tersebut. Proses yang 
mengantarkan sebuah negara 
mengantarkan rafitikasi perjanjian yakni 
penandatanganan perjanjian tersebut. 
Pemerintah diwakili badan eksekutif 
atau otoritas badan nasional ketika 
melakukan penandatanganan sebuah 
perjanjian bisa dilakukan tanpa ada 
otoritas legislatif badan nasional. 
Penandatanganan menunjukkan 
kesediaan pemerintah negara tersebut 
untuk mengikuti aturan yang ditentukan 
dan tidak menghalangi obyek serta 
tujuan perjanjian tersebut.  

Ikhtisar implementasi Thailand dari 
rekomendasi dan janji secara sukarela di 
bawah siklus pertama dari UPR 2012-
2014 (update jangka menengah) adalah 
sebagai berikut: Ratifikasi terkait 
instrumen HAM internasional dan 
amandemen undang-undang hak asasi 
manusia. Highlights of Thailand’s 
Implementation of Recommendations 
and Voluntary Pledges Under the First 
Cycle of The Universal Periodic Review 
(2012-2014) menyatakan bahwa 
Thailand meratifikasi Konvensi PBB 
Menentang Kejahatan Terorganisir 
Transnasional (UNCTOC) dan Protokol 
untuk Mencegah, Menekan dan 
Menghukum Perdagangan Orang, 
terutama Perempuan dan Anak pada 
bulan Oktober 2013. Thailand telah 
mengambil peran utama dalam advokasi 
ratifikasi dan pelaksanaan Konvensi 
antara negara-negara anggota Bali 
Process sejak 2012. Secara nasional, 
Thailand menyelesaikan proses internal 
untuk merevisi undang-undang dan 
mengembangkan mekanisme untuk 
melaksanakan kewajiban di bawah 
konvensi dan protokol. Thailand adalah 
salah satu negara pertama yang 
meratifikasi Protokol Opsional Konvensi 
Hak Anak (KHA) pada prosedur 
komunikasi pada September 2012. 
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Thailand membentuk mekanisme 
nasional untuk melaksanakan kewajiban 
di bawah instrumen ini dan untuk 
menyebarkan informasi tentang Protokol 
Opsional untuk anak-anak dan remaja 
nasional. Pada bulan Februari 2014, 
Thailand membentuk komite nasional 
untuk mempertimbangkan untuk 
meratifikasi Konvensi Internasional 
untuk Perlindungan Semua Orang dari 
Penghilangan Paksa (CED). Thailand 
juga mempelajari kemungkinan 
meratifikasi Protokol Opsional untuk 
Konvensi Menentang Penyiksaan dan 
Perlakuan Kejam, Tidak Manusiawi atau 
Merendahkan Perlakuan atau 
Penghukuman (OPCAT) dan 
mengharapkan untuk menyelesaikan 
studi pada bulan Agustus 2014. Thailand 
berharap untuk menjadi pihak pada 
Protokol Opsional pada tahun 2015. Pada 
bulan Juli 2012, Thailand mundur dari 
reservasi pada Pasal 16 Konvensi 
Penghapusan Segala Bentuk 
Diskriminasi terhadap Perempuan 
(CEDAW), yang menjamin hak-hak 
perempuan dalam segala hal yang 
berkaitan dengan hubungan pernikahan 
dan keluarga. Thailand juga menarik 
deklarasi interpretatif dengan Pasal 6 (5) 
dan Pasal 9 (3) dari Kovenan 
Internasional tentang Hak Sipil dan 
Politik (ICCPR) mengenai penghapusan 
hukuman mati bagi orang-orang di 
bawah 18 tahun dan kewajiban untuk 
segera ditangkap atau ditahan atas 
tuduhan kriminal sebelum hakim atau 
pejabat lain yang berwenang oleh hukum 
untuk menjalankan kekuasaan 
peradilan. Thailand juga sedang dalam 
proses penarikan deklarasi interpretatif 
dengan Pasal 18 dari Konvensi Hak 
Penyandang Disabilitas (CRPD) 
mengenai kebebasan bergerak dan 
kebangsaan. Thailand telah melakukan 
upaya untuk memasukkan definisi 
"penyiksaan" dalam hukum domestik 
dengan mengubah KUHP dan KUHAP 
sejalan dengan Konvensi Menentang 
Penyiksaan dan Perlakuan Kejam, Tidak 
Manusiawi atau Merendahkan Perlakuan 
atau Penghukuman (CAT) (Ratification 
of International Human Rights Treaties 
– Thailand). 

Berdasarkan ratifikasi yang telah 
dilakukan oleh Pemerintah Thailand 
dengan UN Women, adapun bentuk hasil 
dari ratifikasi yang telah dilakukan 
Pemerintah Thailand. Thailand 
menerapkan kebijakan dan strategi ukur 
tentang Pencegahan dan Pemberantasan 
Perdagangan Manusia (2011-2016) 
Gugus tugas khusus telah dibentuk untuk 
menyusun dan memantau pelaksanaan 
rencana aksi pencegahan perdagangan 
manusia dan untuk meningkatkan 
kolaborasi antar instansi terkait. Pada 
bidang penuntutan dan penegakan 
hukum, Thailand telah membuat 
kemajuan yakni dengan meningkatkan 
jumlah investigasi, penuntutan dan 
keyakinan pada tahun 2013. Tiga 
lembaga penegak hukum utama, yaitu, 
Royal Thai Police, Departemen 
Investigasi Khusus dan Kantor 
Kejaksaan Agung bekerja sama untuk 
mengintegrasikan dan 
mengkoordinasikan upaya kami untuk 
membawa orang-orang pedagang ke 
pengadilan. Langkah-langkah anti-
perdagangan nasional terbaru meliputi: 
(a) meningkatkan sistem pengumpulan 
data dan pertukaran informasi antar 
lembaga peradilan pidana, (b) 
mendirikan pusat untuk memfasilitasi 
pekerja mencari pekerjaan di luar negeri 
di 10 provinsi, (c) mengembangkan 
Praktek Baik Buruh (GLP ) untuk udang 
dan makanan laut tempat kerja 
pengolahan primer, udang dan 
pengolahan hasil laut, tambak udang, 
dan perahu nelayan dan (d) menetapkan 
pusat koordinasi buruh di industri 
perikanan. 
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Pemerintah Thailand dalam menghadapi 
permasalahan dalam menanggulangi 
korban dari korban kejahatan 
perdagangan manusia khususnya 
perempuan, tidak mampu 
menyelesaikan permasalahan atau isu 
tersebut secara mandiri, sehingga perlu 
adanya kerjasama antara sebuah negara 
dengan aktor lain baik dengan aktor 
negara lain maupun dengan aktor non-
negara. Pada permasalahan 
penanggulangan korban di 
Thailand ini, pemerintah 
Thailand bekerjasama 
dengan organisasi 
internasional badan 
bentukan PBB yakni UN 
Women. Ada beragam wadah 
dan konsep yang menyajikan 
peraturan, hukum, dan 
prosedur yang harus 
dilakukan oleh negara dalam 
mempengaruhi perilakunya. 
Salah satu konsep atau 
wadah itu adalah rezim 
internasional. Secara singkat 
rezim dapat didefinisikan 
sebagai entitas yang terdiri 
dari prinsip, norma, aturan-
aturan, dan terdapat juga 
prosedur pembuatan 
keputusan di antara para 
aktor yang harus disatukan 
dalam sebuah kesepakatan 
mengenai rezim ini. Dalam 
rezim internasional sendiri, 
setidaknya terdapat empat 
teori dalam rezim internasional, yakni 
teori struktural, game-theory, teori 
fungsional dan teori kognitif. Keempat 
teori tersebut hampir secara 
keseluruham bersifat state-centered. 
Sesuai permasalahan yang ada pada 
penelitian, teori yang dibahas yakni teori 
fungsional dimana teori menjelaskan 
tentang perilaku atau institusi mengenai 
pengaruhnya. 

Teori fungsional lebih melihat kapan 
rezim dibutuhkan. Teori fungsional 
melihat rezim sebagai respon yang 
penting ataupun tidak terhadap sebuah 
kebutuhan, teori kognitif lebih melihat 
kepada bagaimana perilaku aktor yang 
tidak dibentuk oleh kepentingan material 

terlalu banyak, akan tetapi oleh peran 
mereka di masyarakat. Teori fungsional 
pada penelitian ini fokus pada kegiatan 
perdagangan manusia yang terjadi di 
Thailand. Menurut teori fungsional, 
kegiatan perdagangan manusia di 
Thailand bertujuan untuk menghasilkan 
kekayaan bagi pihak kapitalis negara 
maju untuk menghasilkan pendapatan. 
Menurut teori fungsional, secara 

kualitatif konsep struktural 
atau sistem yang dibuat 
rezim tertentu terdapat 
tujuan yang berkaitan 
dengan kepentingan sebuah 
kelompok tertentu. Hal ini 
menunjukkan bahwa 
kelompok yang menguasai 
rezim dan berusaha 
menguasai struktural dengan 
mengambil keuntungan 
perdagangan manusia ini 
adalah kelompok pemerintah 
Thailand dan pihak kapitalis 
negara maju serta pemilik 
pabrik atau industri yang 
turut menikmati hasil 
prostitusi dan tenaga buruh 
migran yang bekerja dengan 
harga murah akibat 
perdagangan manusia. Para 
cognitivist berpendapat 
bahwa tidak ada national 
interest yang saklek dan 
tidak ada rezim yang benar-
benar optimal. Teori 
fungsional beranggapan 

bahwa kerjasama terjadi dalam 
penyelesaian isu-isu yang relatif jelas, 
sementara cognitivist beranggapan 
bahwa isu-isu tersebut relatif 
sebaliknya(Haggard, Stephan & 
Simmons, Beth A. 1987). Teori 
fungsional menjelaskan tentang 
kepentingan relatif yang dimiliki oleh 
berbagai pihak yang menimbulkan 
ketergantungan antara pihak satu dan 
pihak lainnya. Pemerintah Thailand 
sangat bergantung pada sektor industri 
prostitusi sebab penghasilan pajak yang 
dihasilkan sangat besar dalam APBN 
negara Thailand. Namun, di sisi lain 
penghasilan pajak negara yang sangat 
besar tersebut berakibat pada 
meningkatnya tingkat kejahatan 

Pada permasalahan 
penanggulangan 

korban di Thailand ini, 
pemerintah Thailand 
bekerjasama dengan 

organisasi 
internasional badan 
bentukan PBB yakni 

UN Women. Ada 
beragam wadah dan 

konsep yang 
menyajikan peraturan, 
hukum, dan prosedur 
yang harus dilakukan 

oleh negara dalam 
mempengaruhi 

perilakunya. Salah satu 
konsep atau wadah itu 

adalah rezim 
internasional 
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terhadap anak-anak dan perempuan. Hal 
ini justru menimbulkan masalah baru 
dan cukup rumit, sebab Thailand 
dijadikan para pelaku kejahatan 
perdagangan internasional sebagai 
negara tujuan, asal dan transit dunia 
internasional yang melibatkan banyak 
negara bagi perdagangan manusia 
bahkan kejahatan internasional lainnya. 
Teori ini menjelaskan bahwa penting 
bagi dunia internasional dalam menjaga 
hubungan baik antarnegara terdapat 
badan internasional atau organisasi 
internasional yang mengatur dan 
menjaga hubungan antar negara agar 
beragam kepentingan dapat 
terkoordinasi dengan baik. 
Ketergantungan antarnegara terkadang 
menimbulkan konflik yang disebabkan 
oleh perbedaan kepentingan serta nilai 
yang dianut. Teori fungsional 
memberikan solusi dengan adanya 
struktur yang jelas pada sebuah badan 
atau lembaga internasional sehingga 
ketika terjadi perubahan maka akan 
berdampak pada perubahan lainnya. 
Namun disisi lain teori ini dikritik oleh 
beberapa ahli sebab dianggap terlalu 
mendukung keberadaan dan peran 
badan atau lembaga internasional yang 
terkadang memiliki tujuan untuk 
membawa nilai sendiri yang mengubah 
sistem hubungan internasional terutama 
nilai yang dibawa negara Amerika pada 
negara berkembang baik dalam aspek 
ekonomi, sosial budaya, perdagangan 
dan pendidikan (Ihromi 2006). 

Pada artikel Robert O. Keohane yang 
berjudul A Functional Theory of 
International Regimes, yang membahas 
bagaimana suatu rezim internasional 
dapat diciptakan dan menekankan nilai-
nilai mereka untuk mengatasi apa yang 
biasa disebut dengan “political market 
failure”. Artikel diatas membahas 
mengenai mengapa negara menerima 
aturan-aturan rezim dan mengapa rezim 
internasional dapat dipertahankan 
bahkan setelah kondisi yang 
memfasilitasi penciptaan rezim tersebut 
telah menghilang. Teori fungsional yang 
dijelaskan dalam artikel Keohane ini juga 
akan menyarankan beberapa alasan 
untuk percaya bahwa meskipun 

kepemimpinan hegemonik Amerika 
Serikat telah menjadi faktor krusial dari 
rezim ekonomi internasional 
kontemporer, namun  kelanjutan dari 
hegemoni belum tentu penting untuk 
kelangsungan hidup suatu rezim 
kedepannya (Keohane 2005). Seperti 
pasar tidak sempurna, world politics 
ditandai dengan adanya defisiensi 
kelembagaan yang akan menghambat 
kerjasama yang saling menguntungkan. 
Dalam istilah ekonomi, konflik ini dapat 
dianggap sebagai bagian yang timbul dari 
adanya eksternalitas, yakni aktor tidak 
menanggung biaya penuh atau 
menerima keuntungan penuh atas apa 
yang mereka lakukan. 

Sedangkan Ronald Coase (1960) 
menyataka bahwa kehadiran 
eksternalitas tidak selalu dianggap 
mencegah adanya koordinasi yang efektif 
antar aktor-aktor (Keohane 2005). Pada 
kondisi tertentu bargaining antar aktor 
dapat memberikan solusi yang dikenal 
dengan Pareto-Optimal tanpa harus 
menghiraukan aturan-aturan hukum 
yang berlaku. Inilah yang disebut dengan 
Teori Coase. menurut Conybeare (1990), 
Teori Coase banyak digunakan untuk 
menunjukkan kemampuan proses 
bargaining tanpa adanya campur tangan 
dari kewenangan pusat, dan teori ini juga 
secara spesifik digunakan di dalam 
konstelasi internasional. Teori Coase 
juga diinterpretasikan untuk 
memprediksi suatu masalah mengenai 
tindakan kolektif yang dengan mudah 
dapat diatasi dalam politik internasional 
dengan melalui proses bargaining dan 
mutual adjustment yang diwujudkan 
dengan adanya kerjasama antar aktor 
yang terlibat. Keohane juga 
mengklasifikasikan beberapa kategori 
yang berhubungan dengan teori Coase 
ini, diantaranya adalah legal liability, 
transaction costs, uncertainty & 
information. 

Pada Legal Liability ini pemerintah tidak 
dapat menciptakan kewajiban hukum 
(legal liability) sekokoh yang 
dikembangkan secara teratur dalam 
suatu masyarakat. Rezim internasional 
terlihat seperti “quasi-agreements”. 
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Dengan kata lain, “quasi-agreements” 
secara hukum tidak memiliki kekuatan 
hukum, namun secara kontras 
membantu untuk mengatur sebuah 
hubungan dalam aturan yang saling 
menguntungkan. Pada Transaction 
costs, seperti oligopolistik quasi-
agreements, rezim internasional 
mengubah relative costs of transactions. 
Rezim internasional juga mempengaruhi 
transaction costs dalam sense of making 
perjanjian negosiasi. Rezim ekonomi 
internasional biasanya menggabungkan 
organisasi internasional yang 
menyediakan forum untuk pertemuan 
dan sekretariat yang dapat bertindak 
sebagai katalis untuk menghasilkan 
sebuah perjanjian. Uncertainty and 
Information merupakan fungsi 
informasi dari rezim merupakan suatu 
hal yang penting.  

Pada Regimes and Market Failure, rezim 
internasional membantu negara dalam 
mengatasi segala macam problematika 
yang mereka hadapi. Prinsip dan aturan 
dalam rezim membantu negara untuk 
mengurangi berbagai ketidakpastian 
perilaku yang sewaktu-waktu akan 
menurun. Rezim juga berfungsi sebagai 
informasi yang dapat digunakan oleh 
negara. Pengaturan dalam rezim 
digunakan hanya untuk memonitor 
perlikau aktor-aktor yang terlibat 
didalamnya, serta mengurangi masalah 
mengenai moral hazard. Keterkaitan 
antar isu-isu tertentu dalam konteks 
rezim menimbulkan adanya  penipuan 
dan adanya rasa tidak bertanggung jawab 
dari para aktor-aktor, konsekuensi yang 
ditimbulkan dari perilaku tersebut 
kemungkinan akan menimbulkan 
masalah-masalah yang lebih kompleks. 
Hubungan yang erat antara pejabat yang 
terlibat dalam pengelolaan rezim 
internasional meningkatkan 
kemampuan pemerintah untuk 
membuat perjanjian yang saling 
menguntungkan, karena hubungan 
antarpemerintah ditandai dengan 
komunikasi terus menerus antara para 
pejabat tingkat kerja, baik secara formal 
maupun informal, dan secara inheren 
lebih kondusif untuk bertukar informasi 
daripada hubungan yang dilakukan 

secara tradisional antar birokrasi yang 
tertutup. Seperti dalam hukum 
internasional, yang jika didefinisikan 
secara luas, fungsi mereka adalah untuk 
membuat tindakan manusia sesuai 
dengan pola-pola yang telah 
diprediksikan sebelumnya, sehingga 
membawa beberapa harapan untuk 
mencapai hubungan yang rasional antara 
means dan ends. 

Pada Compliance with International 
Regimes, rezim internasional adalah 
lembaga yang terdesentralisasi. 
Desentralisasi tidak berarti tidak adanya 
mekanisme kepatuhan, tapi ini berarti 
bahwa ada sanksi terhadap pelanggaran 
prinsip-prinsip rezim atau aturan yang 
dilakukan oleh para aktor-aktor yang 
terlibat didalamnya. Rezim juga 
memberikan aturan dan prosedur 
melalui mana sanksi tersebut dapat 
dikoordinasikan. Tingkat kepatuhan 
internasional seharusnya tidak dibesar-
besarkan. Pada The Value of Existing 
Regimes, dalam dunia politik, 
International Regimes membantu untuk 
memfasilitasi pembuatan perjanjian 
dengan cara mengurangi hambatan yang 
diciptakan oleh high transaction costs 
dan ketidakpastian. Pentingnya 
transaction costs dan ketidakpastian ini 
berarti bahwa rezim lebih mudah untuk 
dipertahankan daripada diciptakan. 
Complementary interests merupakan 
salah satu syarat untuk menciptakan 
rezim tetapi tidak hanya itu saja yang 
diperlukan untuk memunculkan sebuah 
rezim. Konstruksi rezim internasional 
juga memerlukan adanya upaya aktif dari 
negara hegemon. 

Pada Networks of Issues and Regimes, 
pemerintah mengantisipasi rezim-rezim 
internasional yang akan meningkatkan 
kepatuhan. Rezim menciptakan 
kepatuhan, serta juga membuatnya lebih 
menarik supaya calon anggota yang 
tertarik dengan rezim tersebut akan 
bergabung dengan rezim tersebut. 
Dengan menghubungkan masalah satu 
sama lain, rezim menciptakan situasi 
yang lebih seperti iterasi, seperti 
Prisoner’s Dilemma, yang 
memungkinkan terjadinya kerjasama 
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rasional, daripada seperti single-play 
Prisoner’s Dilemma. Sebagai contoh, 
Prisoner’s Dilemma menunjukkan 
tekanan sosial, dilakukan melalui 
keterkaitan antara isu-isu, menyediakan 
kumpulan alasan yang paling menarik 
bagi pemerintah untuk memenuhi 
komitmen mereka (Keohane 2005). 3Pada permasalahan korban 
perdagangan manusia yang ada di 
Thailand ini dapat kita lihat bahwa rezim 
internasional sebagai wadah serta 
konsep yang menyajikan peraturan, 
hukum, dan prosedur yang harus 
dilakukan oleh negara dalam 
mempengaruhi perilakunya, yakni yang 
terdiri dari prinsip, norma, aturan-
aturan, dan terdapat juga 
prosedur pembuatan 
keputusan di antara para 
aktor yang harus disatukan 
dalam sebuah kesepakatan 
mengenai rezim ini. Dalam 
hal ini pemerintah 
Thailand yang bekerjasama 
dengan UN Women yang 
juga terikat dalam sebuah 
kesepakatan atau 
perjanjian dalam 
meratifikasi UU 
Perdagangan Manusia 
khususnya bagi para 
korban dari perdagangan 
manusia. Terdapat 
beberapa teori dalam menjelaskan rezim 
internasional, dimana salah satunya 
adalah teori fungsional. Teori fungsional 
yang menjelaskan tentang perilaku atau 
institusi mengenai pengaruhnya. Teori 
fungsional lebih melihat kapan rezim 
dibutuhkan. Teori fungsional melihat 
rezim sebagai respon yang penting 
ataupun tidak terhadap sebuah 
kebutuhan. Hal tersebut sejalan dengan 
yang terjadi pada pemerintah Thailand 
dengan UN Women, dengan kerjasama 
yang terjalin karena adanya kebutuhan 
dari pihak pemerintah Thailand yang 
tidak mampu mengatasi korban 
perdagangan manusia yang semakin 
meningkat secara mandiri. 

Berdasarkan hasil pembahasan di atas 
dapat disimpulkan bahwa terdapat 

beragam langkah dan proses yang 
dilakukan oleh organisasi internasional 
UN Women dalam mempengaruhi 
proses ratifikasi Konvensi CEDAW yang 
kemudian dijadikan sebagai dasar dalam 
merevisi atau memperbaiki UU 
Perdagangan Perempuan di Thailand 
yakni dengan cara UN Women bekerja 
sama dengan berbagai negara untuk 
mengadakan konvensi internasional 
yang dibantu oleh PBB untuk membahas 
kasus perdagangan manusia khususnya 
perempuan yang dialami negara 
berkembang dan miskin. UN Women 
meminta seluruh negara yang tergabung 
ke dalam anggota UN Women untuk 
menerapkan dalam bentuk UU yang 
telah dibentuk dengan meratifikasi 

Konvensi CEDAW sesuai 
dengan aturan UU pada tiap 
masing-masing negara. Selain 
itu UN Women juga tetap terus 
mengawasi pelaksanaan UU 
yang telah direvisi serta 
diterapkan oleh masing-
masing negara. UN Women 
mengatur dan mengawasi 
negara-negara yang tergabung 
di dalamnya untuk secara 
serius dalam menanggapi 
korban perdagangan manusia 
yakni hasil dari ratifikasi 
Konvensi CEDAW oleh 
Pemerintah Thailand yakni 
berupa revisi atau perbaikan 

UU Pencegahan dan Pemberantasan 
Perdagangan Manusia yang disahkan 
pada tahun 2008. Pada Undang-Undang 
pidana anti perdangan manusia di 
Thailand melarang semua bentuk 
perdagangan dan menetapkan hukuman 
dari 4 sampai 10 tahun penjara.  

Proses ratifikasi Konvensi CEDAW yang 
dilakukan oleh Pemerintah Thailand 
dimulai dengan penyusunan draft suatu 
naskah yang disepakati dan diajukan 
kepada Majelis Umum PBB untuk 
diadopsi baik melalui voting maupun 
konsensus. Pengadopsian instrumen 
internasional merupakan langkah 
pertama dan dianggap mudah untuk 
mencapai tujuan menjadi instrumen 
hukum internasional. Thailand 
melakukan persetujuan formal oleh 

pemerintah Thailand 
dengan UN Women, 
menjalin kerjasama 

karena adanya 
kebutuhan dari pihak 
pemerintah Thailand 

yang tidak mampu 
mengatasi korban 

perdagangan manusia 
yang semakin 

meningkat secara 
mandiri 
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badan legislatif nasional untuk 
meratifikasi atau menyetujui sebuah 
perjanjian. Ketika prosedur tersebut 
selesai untuk dipenuhi negara masih 
harus menyerahkan instrumen-
instrumen untuk ratifikasi atau 
persetujuan di PBB agar perjanjian 
menjadi mengikat negara tersebut. 
Proses yang mengantarkan sebuah 
negara mengantarkan rafitikasi 
perjanjian yakni penandatanganan 
perjanjian tersebut. Pemerintah diwakili 
badan eksekutif atau otoritas badan 
nasional ketika melakukan 

penandatanganan sebuah perjanjian bisa 
dilakukan tanpa ada otoritas legislatif 
badan nasional. Penandatanganan 
menunjukkan kesediaan pemerintah 
negara tersebut untuk mengikuti aturan 
yang ditentukan dan tidak menghalangi 
obyek serta tujuan perjanjian tersebut. 
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