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BAB V 

PERAN INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION (ILO) 

DALAM MENGURANGI PEKERJA ANAK (CHILD  LABOUR) 

DI SEKTOR PERIKANAN DAN PENGOLAHAN SEAFOOD 

THAILAND PADA TAHUN 2011 – 2014 

Dalam bab ini, penulis akan memberikan penjelasan terkait analisa peran 

organisasi internasional yaitu ILO dalam mengurangi pekerja anak di Thailand, 

khususnya pada sektor perikanan dan pengolahan seafood setelah pada bab 

sebelumnya, penulis telah memberikan penjelasan terkait dengan sejarah pekerja 

anak, sejarah ILO serta hubungan antara ILO dan Thailand. Penulis akan 

mengambil jangka waktu 2011 dan 2014 dimana pada jangka waktu tersebut ILO 

memulai kerjasamanya dengan Thailand melalui program Addressing Worst Forms 

of Child Labour in Shrimp and Seafood Processing Areas in Thailand dan 

Combatting the Worst Forms of Child Labour in Shrimp and Seafood Processing 

Areas in Thailand yang telah penulis jelaskan pada bab sebelumnya.  

Sesuai dengan penjabaran atas latar belakang masalah bahwa hasil 

perikanan dan pengolahan seafood menjadikan Thailand sebagai negara 

pengeksport terbesar ketiga didunia atas produk ikan, udang dan berbagai seafood 

lainnya, yang mana menjadikan pada sektor tersebutlah tingginya jumlah pekerja 

anak di beberapa provinsi di Thailand yang merupakan provinsi penghasil seafood. 

Selain itu belum adanya tindakan nyata dari Pemerintah Thailand untuk 

mengurangi pekerja anak tersebut mendorong ILO untuk bekerja sama dengan 

berbagai stakeholder di Thailand melalui berbagai program kerjasama. 
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Selain itu sesuai dengan penjabaran atas kerangka pemikiran bahwa peran 

organisasi internasional yang mana penulis mengangkat ILO dalam kasus 

penanganan pekerja anak di Thailand khususnya dalam sektor perikanan dan 

pengolahan seafood dapat terlihat melalui tiga peran utama yaitu sebagai instrumen, 

arena dan aktor. Peran organisasi internasional sebagai instrumen yakni ketika 

sebuah suatu negara atau aktor tertentu dapat mencapai tujuan nasionalnya dengan 

menggunakan organisasi internasional sebagai ‘alat’nya. Selain itu organisasi 

internasional mampu sebagai alat untuk menyamakan pandangan dan kepercayaan 

dari negara anggota terkait dengan suatu isu yang dihadapi tersebut, dimana dalam 

kasus ini adalah pekerja anak. 

Peran organisasi internasional sebagai arena yakni organisasi internasional 

mampu memberikan convenient forum bagi berbagai aktor serta mempu menjadi 

channels of contact and communication between actor dalam menangani kasus 

yang tengah dihadapi. Peran organisasi internasional selanjutnya yaitu sebagai 

aktor yakni organisasi internasional mampu menjadi perintis dalam implementasi 

kebijakan yang dimiliki oleh negara anggotanya serta mampu memberikan tindakan 

secara mandiri seperti mengumpulkan informasi dan data, memberikan capacity 

buiding kepada masyarakat serta tindakan-tindakan lainnya dalam menangani kasus 

yang tengah dihadapi. 

Untuk dapat memberikan pemahaman secara rinci dan spesifik, penulis 

memberikan penjelasan serta penjabaran berdasarkan tiga sub bab yang 

menjelaskan ketiga peran organisasi internasional sesuai dengan penjelasan diatas. 
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5.1 ILO sebagai Instrumen 

Peran organisasi internasional sebagai instrumen dalam hal ini dapat 

dipahami bahwa negara anggota dari organisasi tersebut menggunakan organisasi 

internasional untuk mampu mewujudkan tujuan nasionalnya, menjadi alat untuk 

menyamakan pandangan terkait suatu isu dalam kasus ini terkait dengan pekerja 

anak dimana nilai-nilai tersebut tertuang dalam kebijakan yang dimiliki oleh 

Thailand, serta menyamakan kepercayaan yang dimiliki oleh negara anggotanya. 

5.1.1 Organisasi Internasional Berusaha Mencapai Tujuan Tertentu 

Berdasarkan Tujuan dari Negara Anggota 

ILO memiliki tujuan untuk mempromosikan keadilan sosial dan secara 

internasional dapat meningkatkan kesadaran atas hak-hak yang dimiliki oleh 

pekerja dan manusia dimana kedua hal tersebut adalah hal dasar untuk menciptakan 

perdamaian1 dimana salah satu permasalahan yang akan memperlambat akan 

realisasi tujuan ILO tersebut adalah adanya pekerja anak. Thailand sebagai salah 

satu negara anggota ILO memiliki permasalahan pekerja anak tersebut khususnya 

terletak pada sektor perikanan dan pengolahan seafood, oleh karena itu Thailand 

memiliki tujuan untuk mampu menekan atau mengurangi adanya pekerja anak 

tersebut dimana tujuan terkait tertuang dalam NPP Thailand yang berlaku pada 

tahun 2009 hingga 2014. 

Hal tersebut kemudian berjalan selaras dengan ILO melalui ILO-IPEC 

berdasarkan proyek kerjasama antara ILO dan Thailand dimana tujuan dari adanya 

proyek kerjasama diantara kedua aktor tersebut adalah mampu mengurangi dan 

                                                             
1ILO. 2018. Mission and impact of the ILO. [ONLINE] Tersedia di: 

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/mission-and-objectives/lang--en/index.htm. [Diakses pada 

16 Oktober 2018] 

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/mission-and-objectives/lang--en/index.htm
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menghapus pekerja anak. Dalam merealisasi tujuan tersebut, ILO mampu berperan 

dalam sisi normatif melalui kampanye media periklanan dan sisi teknis melalui 

advokasi, pemberian bantuan tenaga ahli dan sebagainya. Selain itu, ILO 

mendukung program pendidikan yang dimiliki oleh Pemerintah Thailand yang 

dijalankan oleh MoE melalui program Education for All dimana menurut ILO dan 

Thailand bahwa peningkatan akses pendidikan adalah aspek penting bagi 

masyarakat khususnya bagi anak-anak yang rentan menjadi pekerja anak dan telah 

menjadi pekerja anak untuk mampu meningkatkan kesadaran dan memberikan hak-

hak untuk memperoleh pendidikan kepada mereka, dimana dukungan ILO tersebut 

berbentuk kerjasama bersama NGO lokal untuk menyediakan pendidikan transisi 

bagi anak-anak migran dan penyiapan bahan pendidikan yang sesuai bagi anak-

anak2. 

Oleh karena itu, ILO dan Thailand memiliki tujuan yang sama dalam 

mengurangi keberadaan pekerja anak dimana ILO kemudian berusaha untuk 

mendorong realisasi tujuan negara anggotanya dimana dalam kasus ini adalah 

Thailand melalui proyek kerjasama yang berlaku pada tahun 2011 hingga 2014 

untuk mampu menekan atau mengurangi pekerja anak khususnya dalam sektor 

perikanan dan pengolahan seafood. Hal tersebut kemudian menunjukkan peranan 

ILO sebagai organisasi internasional yang berusaha dalam mencapai tujuan yang 

dimiliki oleh negara anggotanya. 

5.1.2 Mampu Menyamakan Pandangan atas Isu Tertentu 

 Setiap organisasi internasional memiliki nilai, norma atau pandangan yang 

dibawa dalam tubuh organisasi tersebut, tidak terkecuali dengan ILO. ILO sebagai 

                                                             
2 ILO, Loc. Cit, 2014. 
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internasional yang berfokus pada permasalahan terkait dengan ketenagakerjaan dan 

memiliki misi untuk meningkatkan hak asasi memiliki pandangan bahwa pekerja 

anak merupakan permasalahan terkait dengan pekerja dan merupakan pelanggaran 

hak bagi anak-anak khususnya yang berusia dibawah 15 atau 17 tahun. Oleh karena 

itu, ILO memandang bahwa pekerja anak merupakan suatu bentuk permasalahan 

yang harus segera diatasi dimana pandangan ILO tersebut tertuang dengan adanya 

Global Plan yang memiliki misi dunia bebas akan pekerja anak3.  

Tidak hanya tertuang dalam misi ILO, begitu pula pada konvensi-konvensi 

yang dimiliki oleh ILO sebagaimana dalam Konvensi ILO no. 182 terkait dengan 

Bentuk Pekerja Anak Terburuk yang telah diratifikasi oleh Thailand dimana dalam 

konvensi tersebut ILO berusaha untuk menyampaikan urgensi dan meningkatkan 

kesadaran kepada negara anggotanya perihal keberadaan pekerja anak. Selain itu, 

dalam NPP Thailand yang berlaku pada tahun 2009 hingga 2014 pun tertuang nilai-

nilai sebagaimana yakni terkait dengan pentingnya perlindungan dan preventif atas 

anak-anak di Thailand, peningkatan sistem penegakkan hukum dan kesadaran 

masyarakat akan dampak kehadiran pekerja anak dalam lingkungan mereka. 

Berdasarkan kehadiran NPP tersebut dapat terlihat bahwa Thailand telah 

memahami pentingnya isu pekerja anak untuk segera teratasi dan menandakan 

bahwa ILO mampu menyamakan pandangan atas suatu isu kepada Thailand. 

Melalui proyek kerjasama antara ILO dan Thailand yakni Addressing Worst 

Forms of Child Labour in Shrimp and Seafood Processing Areas in Thailand dan 

Combating the Worst Forms of Child Labour in Shrimp and Seafood Processing 

Areas in Thailand, ILO berusaha menyampaikan dan menyamakan pandangan yang 

                                                             
3 ILO, Loc. Cit, 2018. 
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ada pada misi ILO dan Konvensi ILO melalui proyek kerjasama dan tertuang dalam 

NPP Thailand pada tahun 2009 - 2014 tersebut. 

5.1.3 Mampu Menyamakan Kepercayaan dari Negara Anggota 

 Dalam hal ini, baik ILO dan Thailand memiliki penilaian yang sama terkait 

dengan isu pekerja anak, dimana pekerja anak merupakan permasalahan yang harus 

segera diatasi dimana sebagaimana tertuang dalam Global Plan ILO dengan dunia 

bebas pekerja anak pada tahun 2020 dan Thailand dengan NPPnya dimana tercipta 

industri bebas pekerja anak. ILO dan Thailand pun bekerja sama dalam proyek 

Addressing Worst Forms of Child Labour in Shrimp and Seafood Processing Areas 

in Thailand dan Combating the Worst Forms of Child Labour in Shrimp and 

Seafood Processing Areas in Thailand untuk mengatasi permasalahan tersebut. 

Selain itu, Thailand pun memiliki suatu kebijakan yang memberikan 

akomodasi kepada anak-anak yang menjadi korban yang diratifikasi pada tahun 

2012 dimana waktu tersebut bertepatan dengan implementasi proyek kerjasama 

ILO dan Thailand yakni Act on the Civil Aspects of International Cooperation 

relating to the Violation of the Right in Controlling and Looking After the Abducted 

Child dimana kebijakan tersebut menjelaskan bahwa Pemerintah Thailand memiliki 

tanggung jawab untuk memberikan asistensi, perlindungan dan layanan hukum 

kepada anak-anak dibawah umur4. 

  Dalam hal tersebut kemudian menunjukkan bahwa Pemerintah Thailand 

memiliki kesadaran atas pentingnya perlindungan bagi anak-anak yang telah 

menjadi pekerja anak yang dituangkan dalam kebijakan tersebut dimana secara 

                                                             
4 ILO. 2018. Act on the Civil Aspects of International Cooperation relating to the Violation of the 

Right in Controlling and Looking After the Abducted Child. [ONLINE] Tersedia di: 

https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=93547&p_country=THA&p_cou

nt=426&p_classification=04&p_classcount=18. [Diakses pada 13 Desember 2018] 

https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=93547&p_country=THA&p_count=426&p_classification=04&p_classcount=18
https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=93547&p_country=THA&p_count=426&p_classification=04&p_classcount=18
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tidak langsung akan mengurangi keberadaan pekerja anak di Thailand khususnya 

pada sektor perikanan dan pengolahan seafood yang menjadi sektor utama yang 

berbahaya bagi pekerja anak, meskipun selama adanya proyek kerjasama tersebut 

hanya mendorong Thailand untuk meratifikasi satu kebijakan tersebut saja. Belum 

ditemui adanya kebijakan nasional yang mengatur terkait dengan anak-anak yang 

telah menjadi pekerja anak dan anak-anak yang rentan menjadi pekerja anak, selain 

dengan NPP Thailand yang berlaku pada 2009 hingga 2014. 

 Meskipun Thailand telah memiliki pemahaman bahwa pekerja anak adalah 

suatu permasalahan terkait dengan pekerja yang harus segera diatasi, peran ILO 

melalui proyek kerjasama antara kedua aktor tersebut memperkuat realisasi 

Thailand untuk menekan dan menghapuskan pekerja anak, khususnya yang berada 

pada wilayah kerja yang berbahaya seperti perikanan dan pengolahan seafood yakni 

melalui proyek kerjasama tersebut berhasil mengentaskan 10.500 jiwa anak-anak 

dan keluarganya dari jurang pekerja anak5 meskipun belum ditemuinya kebijakan 

nasional terbaru selain NPP yang berlaku pada tahun 2009 hingga 2014 terkait 

dengan pekerja anak selama proyek kerjasama berjalan. 

Akan tetapi kepercayaan/belief atas nilai-nilai yang dibawa oleh suatu 

organisasi internasional dimana dalam kasus ini adalah ILO kemudian menjadi 

pondasi yang digunakan untuk melihat bagaimana suatu organisasi internasional 

dapat berperan sebagai instrumen, dan dimana kepercayaan yang diyakini oleh 

negara anggota tersebut sebagai pengukuran keberhasilan dari organisasi terkait 

upaya organisasi internasional dalam menyamakan nilai, norma dan pandangan 

terkait isu yang dihadapi kepada negara anggotanya.  

                                                             
5 ILO, Loc. Cit, 2013. 
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Oleh karena itu, adanya persamaan kepercayaan/belief diantara kedua aktor 

tersebut yakni ILO dan Thailand diharapkan mampu menjadi dorongan atas 

realisasi misi yang dibawa oleh ILO kepada Pemerintah Thailand dimana hal 

tersebut sesuai dengan pemahaman bahwa organisasi internasional mampu menjadi 

alat yang menyampaikan juga menyamakan norma dan kepercayaan/belief kepada 

negara-negara anggotanya dimana dalam kasus ini adalah terkait dengan 

permasalahan pekerja anak yang harus segera diatasi khususnya dalam sektor 

berbahaya yakni pada sektor perikanan dan pengolahan seafood di Thailand.  

5.2 ILO sebagai Arena 

Peran organisasi internasional sebagai arena dalam hal ini dapat dipahami 

bahwa ILO membentuk forum (convenient forum for its members) dan menjadi 

jembatan komunikasi bagi aktor (channels of contact and communication between 

actor) yang terbentuk dalam proyek kerjasama diantara para aktor untuk 

mengurangi pekerja anak khususnya dalam sektor perikanan dan pengolahan 

seafood Thailand. 

5.2.1 Mampu Membentuk Forum bagi Negara Anggota 

ILO sebagai organisasi internasional mampu dengan baik membentuk suatu 

forum diskusi, pertemuan atau rapat kerjasama baik dalam mengangkat suatu isu 

untuk menjadi agenda dalam konferensinya maupun bersama dengan kementerian 

dan asosiasi serta lembaga swadaya masyarakat di Thailand untuk mengurangi 

permasalahan pekerja anak khususnya dalam sektor perikanan dan pengolahan 

seafood. Dalam hal tersebut salah satu bentuk forum yang tercipta adalah adanya 

pertemuan antara ILO dengan Pemerintah Thailand dan menteri-menteri yang 

memiliki bidang dan kepentingan yang selaras dalam permasalahan pekerja anak 
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dalam sektor perikanan dan pengolahan seafood, yang mana kemudian turut 

mengikut sertakan Pemerintah Provinsi, Asosiasi Dagang, dan beberapa aktor non 

state lainnya seperti LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) Thailand.  

Selain itu dalam pelaksanaan tiap-tiap forum, ILO serta merta menjunjung 

asas tripate yang mana dalam forum adanya perwakilan dari Pemerintah, pebisnis 

serta masyarakat. Hal tersebut didasari agar adanya penyelarasan pandangan, tujuan 

serta memberikan kesempatan kepada tiap-tiap perwakilan tersebut untuk 

menyampaikan pendapat serta saran kepada perwakilan lainnya dalam suatu 

permasalahan. Hal tersebut dapat terlihat dari berbagai forum yang dibuka oleh ILO 

bersama-sama para aktor lainnya sebagai berikut. 

Pada tahun 2006, ILO membuka Konferensi Pekerja Internasional dalam 

sesi ke 95 di Jenewa untuk mulai berfokus pada penghapusan dan pengurangan 

pekerja anak secara internasional dimana sejak tahun 2006 ILO berfokus pada 

permasalahan tersebut6 dimana kemudian disusul pada 10 dan 11 Mei 2010, ILO 

membuka kembali Konferensi yang dikhususkan untuk membahas isu pekerja anak. 

Pada Konferensi tersebut, ILO mendorong adanya isu pekerja anak untuk menjadi 

agenda nasional dari para negara anggotanya dimana hal tersebut mendorong 

adanya National Plan (NPP) Thailand yang berlaku pada tahun 2009 hingga 2014 

yang berfokus pada permasalahan pekerja anak, khususnya sektor perikanan dan 

pengolahan seafood7. 

                                                             
6 ILO, 2006. Global Report under the follow-up to the ILO Declaration on Fundamental Principles 

and Rights at Work. 95th Session of the International Labour Conference Geneva, 31 May-16 June 

2006, [Online].Hal 03. Tersedia di: 

https://www.ilo.org/public/english/standards/relm/ilc/ilc95/pdf/guide.pdf#page=3 [Diakses pada 19 

Oktober 2018] 
7 ILO. 2018. Global Child Labour Conference 2010. [ONLINE] Tersedia di: 

https://www.ilo.org/global/meetings-and-events/events/hague-conference/lang--en/index.htm. 

[Diakses pada 21 Oktober 2018]. 

https://www.ilo.org/public/english/standards/relm/ilc/ilc95/pdf/guide.pdf#page=3
https://www.ilo.org/global/meetings-and-events/events/hague-conference/lang--en/index.htm
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Pada 16 Maret 2012, ILO membuka forum bersama-sama dengan 

Department of Fisheries of the Ministry of Agriculture and Cooperative yang 

bertujuan untuk memahami dan mengenali isu kesejahteraan pekerja di lingkungan 

aquaculture, udang dan pengolahan seafood; membuka sinergi antara kelembagaan 

yang berbeda demi mensukseskan proyek kerjasama; serta meningkatkan 

pengetahuan terkait sistem good labour practices dan membantu implementasi dari 

program tersebut8. 

Pada 4 Mei 2012, ILO bersama-sama dengan Employers’ Confederation of 

Thailand (ECoT) membuka forum bertemakan “Dealing with Labour Issues in 

Export Supply Chains – Labour Rights and CSR – The Case of Thailand” yang 

dihadiri oleh perwakilan dari pebisnis Thailand, Kedutaan Amerika Serikat dan ILO 

dengan bertujuan untuk memberikan kesempatan untuk memahami isu pekerja dan 

hak asasi manusia (HAM) dalam rantai pasokan sekaligus sebagai langkah proaktif 

untuk memahami permasalahan di dunia bisnis Thailand9. 

Pada 25 Mei 2012, ILO membuka forum konsultasi untuk memfasilitasi 

adanya pertukaran pengetahuan dan informasi serta teknis terhadap Hukum Pekerja 

Thailand serta membantu anggota triparte dan aktor lainnya untuk saling bertukar 

informasi, pengetahuan, dan pengalaman untuk meningkatkan kondisi kerja yang 

lebih baik pada sektor perikanan Thailand10. 

                                                             
8 ILO. 2011. Addressing Labour Issues in Aquaculture, Shrimp and Seafood Processing Sectors in 

Thailand - Role of the Department of Fisheries A Joint-Initiative DOF-ILO-IPEC. [ONLINE] 

Tersedia di: https://www.ilo.org/asia/events/WCMS_175272/lang--en/index.htm. [Diakses pada 29 

August 2018] 
9 ILO. 2012. Dealing with Labour Issues in Export Supply Chains – Labour Rights and CSR – The 

Case of Thailand. [ONLINE] Tersedia di: https://www.ilo.org/asia/events/WCMS_179975/lang--

en/index.htm. [Diakses pada 29 August 2018] 
10 ILO. 2012. Tripartite Consultation on the Draft Ministerial Regulation Concerning Work in 

Fishing. [ONLINE] Tersedia di: https://www.ilo.org/asia/events/WCMS_181152/lang--

en/index.htm. [Diakses pada 29 August 2018] 

https://www.ilo.org/asia/events/WCMS_175272/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/asia/events/WCMS_179975/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/asia/events/WCMS_179975/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/asia/events/WCMS_181152/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/asia/events/WCMS_181152/lang--en/index.htm
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Pada 7 hingga 8 Juni 2012, ILO membuka forum diskusi bersama dengan 

beberapa LSM atau NGO yang terpilih yang beroperasi pada beberapa provinsi di 

Thailand seperti Samut Sakhon, Surat Thani, Nakhon Si Thammarat dan Songhkla 

yang mana dilaksanakan di Rembrandt Hotel and Towers Bangkok terkait dengan 

isu pekerja  anak, layanan mata pencaharian serta pendidikan bagi masyarakat 

dalam wilayah tersebut khususnya11. Isu-isu tersebut dinilai oleh Pemerintah Royal 

Thai  dan ILO sebagai permasalahan utama dan perlu diberikan perhatian utama 

dalam proyek ILO-IPEC dalam bidang perikanan dan pengolahan seafood. 

Forum yang berlangsung selama 2 hari ini merupakan suatu kesempatan 

bagi lembaga-lembaga masyarakat untuk mampu bekerja sama dan menyelaraskan 

pandangan serta tujuan yang berkaitan dengan penanganan permasalahan pekerja 

anak, pentingnya pendidikan baik pendidikan formal dan non formal, kebutuhan 

atas mata pencaharian dalam wilayah provinsi yang merupakan area tujuan dalam 

proyek kerjasama ILO dan Thailand tersebut. 

Pada 17 Juni 2012, ILO membuka pertemuan dengan perwakilan dari 

asosiasi dagang dari sektor perikanan, udang dan pengolahan seafood untuk 

mendiskusikan kesejahteraan pekerja dan kondisi kerja dimana pertemuan tersebut 

termasuk inisiatif dalam proyek “Addressing Child Labour in Shrimp and Seafood 

Processing Areas in Thailand” yang mana dilaksanakan di The Color Living Hotel, 

Thailand12. Memahami kesejahteraan pekerja secara umum dan isu utama seperti 

pekerja anak di sektor tersebut merupakan kunci utama dari ILO yang perlu untuk 

                                                             
11 ILO.2018. IPEC-Thailand: Dialoguing with NGOs Partners. [ONLINE] Tersedia 

di: https://www.ilo.org/asia/events/WCMS_181349/lang--en/index.htm. [Diakses pada 27 August 

2018] 
12 ILO. 2012. Workers' Voices in the Thai Shrimp and Seafood Processing Sector Consultation 

Meeting. [ONLINE] Tersedia di: https://www.ilo.org/asia/events/WCMS_181246/lang--

en/index.htm. [Diakses pada 29 August 2018] 

https://www.ilo.org/asia/events/WCMS_181349/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/asia/events/WCMS_181246/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/asia/events/WCMS_181246/lang--en/index.htm
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segera diatasi, hal tersebut dikarenakan pada sektor tersebutlah peranan ekonomi 

Thailand sangat besar dimana termasuk tiga ekspor utama nasional dengan 

memperkerjakan kurang lebih 650.000 pekerja di sektor perikanan13. Meskipun 

begitu kurangnya data mengenai jumlah secara spesifik dilatarbelakangi karena 

suara dari pada pekerja yang tidak terdengar dan hampir tidak adanya serikat 

pekerja dalam sektor tersebut14. 

Pertemuan yang dihadiri oleh 25 partisipan dimana 5 diantaranya 

merepresentasikan perusahaan makanan beku di Samut Shakon serta perwakilan 

dari NCPE, TTUC, SERC, dan LCT yang memberikan kesempatan kepada tiap-

tiap perwakilan untuk berdiskusi terkait dengan kondisi kerja dan kesejahteraan 

pekerja15. Isu utama yang dibahas terkait dengan terbatasnya pengaman dan 

peralatan kesehatan, diskriminasi dan rendahnya kekuatan negosiasi16. 

Permasalahan tersebut kemudian termasuk menjadi hal yang dipertimbangkan 

dalam program Good Labour Practice (GLP). 

Pada 5 Juli 2012, ILO kembali melangsungkan suatu forum konsultasi 

bersama dengan manager dan personil HR (Human Resources) dari Thai Frozen 

Foods Association (TFFA) yang mana dilaksanakan di Central Place Hotel terletak 

di Provinsi Samut Sakhon. Dalam forum tersebut membahas program GLP serta 

adanya sesi konsultasi bersama-sama dengan perwakilan dari Pemerintah, pebisnis 

dan beberapa asosiasi/perkumpulan17. Dalam forum tersebut, para manager serta 

                                                             
13 Ibid., 
14 Ibid., 
15 Ibid., 
16 Ibid., 
17 ILO. 2018. Consultation with Thai Frozen Foods Association (TFFA) on Good Labour Practice 

Programmes. [ONLINE] Tersedia di: https://www.ilo.org/asia/events/WCMS_183805/lang--

en/index.htm. [Diakses pada 27 August 2018] 

https://www.ilo.org/asia/events/WCMS_183805/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/asia/events/WCMS_183805/lang--en/index.htm
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personil HR dapat berdiskusi, saling menyampaikan pandangan dan menyediakan 

masukan secara teknis atas proses da nisi dari program GLP yang mana 

berlandaskan program latihan berdasarkan aspek industri dan memberikan layanan 

penasehat dalam program tersebut. Diharapkan program GLP mampu menigkatkan 

pengetahuan dalam sasaran tingkat pabrik terkait dengan hal-hal apa saja yang perlu 

dilakukan untuk meningkatkan good practices, begitu pula pada tingkat supplier18. 

Good Labour Practices merupakan program inisiatif yang didukung dalam 

proyek ILO-IPEC “Addressing child labour in the shrimp and seafood processing 

areas in Thailand”. Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa 

program GLP memberikan kesempatan bagi ekspertis dari Department of Fisheries, 

Department of Labour Protection dan Welfare, TFFA, organisasi pekerja serta 

perkumpulan pekerja. GLP membantu pembentukan pengukuran prefentif untuk 

mengenali isu pekerja anak, pekerja paksa dan mempromosikan kondisi layak kerja 

dan kondisi pekerja secara umum, selain itu program tersebut diharapkan mampu 

membentuk perindustrian yang lebih produktif serta kompetitif di Thailand19. 

Program tersebut berusaha untuk mencapai standar dalam bekerja di prabrik 

yang lebih tinggi melalui pelatihan-pelatihan sesuai denan hukum dan regulasi 

terkait keamanan dan kebersihan pekerja dan produk, serta mempromosikan 

praktek industri yang baik. Program tersebut dilaksanakan kurang lebih 8 hingga 

10 bulan sesuai dengan isu dan topik yang berlangsung. Program GLP 

memanfaatkan pemakaian brosur dan buku-buku kecil yang berisikan sekumpulan 

                                                             
18 Ibid., 
19 Ibid., 
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materi terkait dengan good practices yang mana adanya penyesuaian bahasa bagi 

pekerja migran20. 

Pada 14 Februari 2013, ILO bersama-sama dengan Pemerintah Surat Thani 

mengorganisir pertemuaan antar stakeholder untuk meninjau perkembangan dan 

merencanakan aktivitas untuk mengenal pekerja anak dalam provinsi tersebut21. 

Pertemuan yang dihadiri oleh perwakilan dari pejabat Pemerintah Provinsi, asosiasi 

dagang, sektor privat dan masyarakat ini dikoordinir oleh Pemerintah Provinsi 

secara rapat. 

Pada 15 Februari 2013, ILO mengadakan 2 forum pertemuan dimana yang 

pertama adalah pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Samut Sakhon untuk 

bekerja sama dalam upaya pencegahan pekerja anak dalam wilayah provinsi 

tersebut22 sedangkan forum kedua yakni pertemuan ILO dengan beberapa aktor di 

Nakhon Si Thammarat terkait dengan peninjauan atas kemajuan dan rencana untuk 

aktivitas pengenalan pekerja anak dalam wilayah provinsi tersebut. Dalam forum 

kedua ini dihadiri oleh Pemerintah Provinsi, perwakilan dari Department of Labour, 

asosiasi dagang, sektor privat dan lembaga masyarakat setempat23. Dalam forum 

pertama, ILO beserta Pemerintah Provinsi Samut Sakhon melaksanakan pertemuan 

yang mana membahas terkait dengan anak-anak migran beserta keperluan bagi 

                                                             
20 Ibid., 
21 ILO. 2012. Provincial Stakeholder Workshop on Addressing Child Labour in the Shrimp and 

Seafood Processing Industry in Surat Thani. [ONLINE] Tersedia di: 

https://www.ilo.org/global/docs/WCMS_203352/lang--en/index.htm. [Diakses pada 29 August 

2018] 
22 ILO. 2013. ILO/IPEC Thailand and Provincial Government of Samut Sakhon work together on 

child labour prevention. [ONLINE] Tersedia di: https://www.ilo.org/asia/media-

centre/news/WCMS_207458/lang--en/index.htm. [Diakses pada 28 August 2018] 
23 ILO. 2013. Provincial Stakeholder Workshop on Addressing Child Labour in the Shrimp and 

Seafood Processing Industry in Nakhon Si Thammarat. [ONLINE] Tersedia 

di: https://www.ilo.org/asia/projects/WCMS_203353/lang--en/index.htm. [Diakses pada 28 August 

2018] 

https://www.ilo.org/global/docs/WCMS_203352/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/asia/media-centre/news/WCMS_207458/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/asia/media-centre/news/WCMS_207458/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/asia/projects/WCMS_203353/lang--en/index.htm
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anak-anak tersebut. Pertemuan tersebut dihadiri oleh 65 peserta dari Pemerintah 

Provinsi, pebisnis, organisasi pekerja dan masyarakat24. 

 Dalam pertemuan tersebut berfokus pada pembahasan terkait dengan 

kondisi anak-anak migran serta bagaimana cara untuk memberikan mereka 

kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Selain itu, para stakeholder 

tersebut diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengenalan ketimpangan 

dalam layanan keamanan sosial bagi anak-anak migran dan untuk mencegah bagi 

anak-anak tersebut untuk memasuki dunia kerja secara dini25. Para stakeholder pun 

diberikan pengetahuan terkait dengan bagaimana untuk meningkatkan layanan 

pendidikan untuk anak-anak migran, apa peran dari sektor publik dan privat serta 

bagaimana Child Labour Monitoring (CLM) yang merupakan salah satu kegiatan 

dalam proyek ILO-IPEC dapat diterapkan dan berkembang di masing-masing 

provinsi berjalan maksimal26. 

 Samut Sakhon merupakan salah satu provinsi yang saat itu tengah 

mengembangkan suatu kebijakan untuk mencegah pekerja anak dan 

mempromosikan kondisi anak-anak baik itu migran dan lokal serta berbagai 

layanan yang disesuaikan melalui usia, yang berarti anak-anak berusia 0 hingga 5 

tahun mendapatkan layanan penitipan pada tempat kerja atau tempat umum; anak-

anak berusia 6 hingga 14 tahun mendapatkan layanan pendidikan di sekolah umum 

atau pusat pelatihan; dan anak-anak berusia 15 hingga 18 tahun mendapatkan 

layanan untuk bekerja sesuai dengan hukum pekerja27. 

                                                             
24 ILO, Loc. Cit., 
25 Ibid., 
26 Ibid., 
27 Ibid., 
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 Dengan adanya aturan tersebut diharapkan fasilitas yang telah diberikan 

mampu meningkatkan kesetiaan dan moral bagi pekerja, memperkuat ikatan 

kekeluargaan, mempromosikan ASI serta meningkatkan hubungan antara pekerja 

dan pegawai dan meningkatkan produktivitas dari para pekerja tersebut28. 

Berdasarkan pertemuan tersebut, layanan pendidikan merupakan salah satu faktor 

penting yang harus ditingkatkan untuk mencegah tumbuhnya pekerja anak diantara 

anak-anak migran. Dengan adanya target bagi anak-anak migran tersebut untuk 

mulai bersekolah mencapai 1000 hingga 2000 anak-anak serta perencanaan 

“Education for Migrant Children” sebuah program pendidikan provinsial bagi 

anak-anak migran yang didanai oleh sektor privat29. Kecamatan Bang Ya Prak di 

Samut Sakhon merupakan salah satu area dengan unit pengolahan seafood terbesar 

dipilih sebagai pilot area bagi Child Labouring Monitoring (CLM). 

 Adanya Provincial Operational Center (POC) yang mana merupakan 

lembaga yang memberikan bantuan kepada pekerja anak dan wanita diminta 

menjadi lembaga utama yang memimpin tindakan-tindakan sesuai dengan agenda 

pendidikan, menyampaikan kampanye anti pekerja anak dalam tingkat perusahaan, 

dan mempromosikan layanan penitipan anak berbasis di tempat kerja yang mana 

telah diatur oleh Provinsi30. 

 Pada 3 hingga 4 April 2013, National Council for Child and Youth 

Development bersama-sama dengan ILO melaksanakan suatu forum untuk 

memperkuat kebijakan nasional dan implementasi perlindungan pekerja anak dan 

anak-anak migran dimana dihadiri oleh Pemerintah Royal Thai, Khun Jeerasak 

                                                             
28 Ibid., 
29 Ibid., 
30 Ibid., 
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Sukonthachart selaku Permanent Secretary of the Ministry of Labour, Khunying 

Nattika Watawekin selaku Chairperson of the National Council for Child and Youth 

Development, Maurizio Bussi selaku Officer-in-Charge of the ILO Country Office 

(CO) Thailand, Kamboja dan Laos, serta organisasi pekerja dan lembaga swadaya 

masyarakat dimana diharapkan terbentuk kerjasama multi stakeholder untuk 

mampu memperngaruhi kebijakan serta program-program Pemerintah31. 

 Selain itu pada 3 hingga 4 April 2014 pula, ILO melaksanakan seminar 

dengan 200 perwakilan dari Pemerintah Royal Thai, sektor privat, organisasi 

pekerja dan NGO dalam forum National Policy untuk memberikan perlindungan 

bagi anak-anak Thailand dan migran dari terjun menjadi pekerja anak dibidang 

perikanan dan pengolahan seafood. Seminar tersebut termasuk kedalam program 

dalam proyek Combatting the Worst Forms of Child Labour in Shrimp and Seafood 

Processing Areas in Thailand yang mana bekerja sama dengan National Council 

for Child and Youth Development (NCYD) dan Department of Labour protection 

and Welfare (DLPW) of the Ministry of Labour (MOL)32. 

 Tujuan dari seminar tersebut untuk membentuk suatu diskusi yang akan 

membuahkan suatu kebijakan terkait dengan pekerja anak di Thailand, pada 

wilayah-wilayah lokal yang terdapat pekerja anak tersebut, akses terhadap 

pendidikan, transisi sekolah ke bekerja serta akses terhadap layanan keamanan 

sosial secara umum33. Partner proyek ILO-IPEC bergabung dalam seminar tersebut 

                                                             
31 ILO. 2014. National Policy Forum on Protection of Child Labour and Migrant Children in Shrimp 

and Seafood Industry. [ONLINE] Tersedia di: 

https://www.ilo.org/asia/events/WCMS_240324/lang--en/index.htm. [Diakses pada 29 August 

2018] 
32 ILO. 2014. Conference on Child Labour brings ILO-IPEC partners and beneficiaries together to 

assess progress made in addressing child labour in Thailand. [ONLINE] Tersedia 

di: https://www.ilo.org/asia/media-centre/news/WCMS_240968/lang--en/index.htm. [Diakses pada 

28 August 2018] 
33 Ibid., 

https://www.ilo.org/asia/events/WCMS_240324/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/asia/media-centre/news/WCMS_240968/lang--en/index.htm
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dengan menyoroti materi terkait good practices, sedangkan perwakilan dari 

Menteri Pendidikan, Menteri Daerah Pedalaman, Menteri Kesehatan, Menteri 

Perkembangan Sosial dan Human Security mendiskusikan kondisi terkini terkait 

kebijakan-kebijakan perlindungan anak yang berkaitan dengan pekerja anak serta 

menyoroti mandat dari masing-masing Pemerintah Lembaga dan mengkoordinasi 

kebutuhan pada tingkat lokal untuk mampu secara efektif memahami pekerja 

anak34. 

Seminar tersebut pun dilaksanakan bertepatan ketika RTG dan beberapa 

organisasi memberikan perhatian pada permasalahan pekerja anak dengan bekerja 

sama untuk merevisi dan mengadopsi New National Policy and Plan to Eliminate 

the Worst Form of Child Labour in Thailand pada 2015 hingga 202035. Seminar 

dibuka oleh Jeerasak Sukonthachart, seorang Permanent Secretary dari MOL yang 

pada pidatonya membahas isu utama yang dilihat oleh ILO sebagai permasalahan 

bagi Thailand dalam menghadapi permasalahan pekerja anak, termasuk kebutuhan 

data nasional dan analisa terkait pekerja anak; peningkatan mekanisme dari sistem 

pengawasan yang secara rutin mengawasi insiden pekerja anak melalui adanya 

pandangan untuk memenuhi kebutuhan dari anak-anak; adanya keterlibatan dan 

kerja sama dari para aktor; serta transparansi dan pengukuran secara rutin atas 

progress dari indikator NPP, dilanjutkan oleh Maurizio Bussi, seorang Direktur ILO 

CO Thailand, Kamboja dan Laos dan Srisak Thai-Arry, seorang Executive Director 

dari NCYD36. 

                                                             
34 Ibid., 
35 Ibid., 
36 Ibid., 
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 Selama seminar berlangsung, partner program ILO dalam IPEC memiliki 

kesempatan untuk menunjukkan aktivitas dalam membantu dan memberikan 

layanan kepada anak-anak beserta keluarganya dalam lingkungan kerja mereka, 

seperti di Samut Sakhon, Samut Prakan, Songkhla, Surat Thani dan Nakhon Si 

Thammarat. Pemerintah Provinsi dan Departments of Labour Protection and 

Welfare dari masing-masing provinsi tersebut serta partner ILO-IPEC lainnya telah 

menjalankan aktivitas dan sekumpulan proyek sejak awal proyek ILO-IPEC di 

Thailand yaitu pada awal 201237. Adanya rekomendasi dari seminar tersebut dari 

perwakilan partner ILO-IPEC kepada Menteri Buruh untuk dapat mengkoordinasi  

draf National Policy and Plan on the Elimination of Worst Forms of Child Labour 

pada tahun 2015 hingga 2020. 

 Menurut wakil Permanent Secretary, Pundharik Smiti setelah mendapatkan 

rekomendasi tersebut bahwa Menteri Buruh dan Lembaga yang memiliki 

kepentingan yang sama telah sadar akan anak-anak baik lokal maupun migran yang 

membutuhkan pendidikan, akses terhadap status legal, kesehatan dan kehidupan 

yang baik, karir serta perlindungan sosial38. Pundharik Smiti memahami bahwa 

rekomendasi tersebut akan dijadikan masukan dan akan masuk proses 

perkembangan di draf National Policy and Plan on the Elimination of Worst Forms 

of Child Labour. Menurutnya pula bahwa adanya keberadaan ILO-IPEC dan 

NCYD mampu meningkatkan kesuksesan kerjasama dalam mengurangi 

permasalahan pekerja anak dan diharapkan akan berlanjut hingga ke masa yang 

akan datang39. 

                                                             
37 Ibid., 
38 Ibid., 
39 Ibid., 
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 Pada 23 Mei 2014, ILO melaksanakan suatu forum pertemuan bagi 

kelompok stakeholder seperti pembeli, asosiasi dagang, NGO dan berbagai aktor 

dalam rantai pemasok bersama-sama Pemerintah Royal Thai melalui Department 

of Labour Protection and Welfare of the Ministry of Labour dan Department of 

Fisheries of the Ministry of Agriculture and Cooperatives dalam proses persiapan 

untuk berdiskusi terkait dengan permasalahan utama perihal kondisi pekerja dalam 

sektor perikanan dan pengolahan seafood40. Forum tersebut termasuk dalam proyek 

kerjasama ILO dengan Thailand Combating the Worst Forms of Child Labour in 

Shrimp and Seafood Processing Areas in Thailand.  

Forum tersebut dibuka oleh Maurizio Bussi, seorang direktur ILO Office 

Thailand, Kamboja dan Laos yang diteruskan oleh Pathom Pechmanee, seorang 

inspektur jenderal dari Department of Labour Protection and Welfare (DLPW) dan 

Chirdsak Vongkamolchoon, seorang wakil direktur jenderal dari Department of 

Fisheries41. 

Permasalahan utama yang diidentifikasi terkait dengan kondisi pekerja 

terbagi menjadi tiga, yakni perihal hak dasar pekerja dan kebijakan pekerja migran; 

kondisi bekerja di aquaculture berupa udang dan seafood; serta kondisi bekerja di 

sektor perikanan yang mana kemudian menjadi penekanan terkait dnegan isu 

pekerja anak, pekerja paksa, diskriminasi dan perdagangan manusia di Thailand42. 

Forum tersebut merupakan sarana kerjasama dari para aktor industri untuk 

membahas permasalahan dan aksi yang diperlukan untuk menjaga hak pekerja dan 

                                                             
40 ILO. 2014. Multi-stakeholder forum on labour conditions in the Thailand’s fisheries sector 

organized, 23 May 2014. [ONLINE] Tersedia di: https://www.ilo.org/asia/media-

centre/news/WCMS_245506/lang--en/index.htm. [Diakses pada 28 August 2018] 
41 Ibid., 
42 Ibid., 

https://www.ilo.org/asia/media-centre/news/WCMS_245506/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/asia/media-centre/news/WCMS_245506/lang--en/index.htm
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kondisi kerja yang baik di rantai pengolahan seafood, udang dan sektor perikanan. 

Forum tersebut pun dilaksanakan untuk mampu mengorganisir berbagai rencana 

dan inisiatif dari aktor yang berbeda serta sebagai wadah untuk mengembangkan 

prioritas dimasa yang akan datang terkait dengan sektor dagang perikanan, udang 

dan seafood43. 

Oleh karena itu, sesuai dengan peran ILO sebagai arena khususnya pada 

indikator pertama terkait dengan kemampuan untuk membentuk suatu forum 

kepada berbagai aktor secara baik untuk mendorong isu pekerja anak menjadi 

agenda negara anggotanya serta membentuk kerjasama diantara aktor state dan non 

state seperti Department of Fisheries, Dagang dan sebagainya dan Asosiasi 

Dagang, serta NGO di Thailand dalam proyek kerjasama antara ILO dan Thailand. 

Hal tersebut mencerminkan kemampuan ILO sebagai arena khususnya dalam 

menyediakan atau membentuk suatu forum bagi para negara anggota dan aktor yang 

terlibat dalam lingkungan ILO dalam mencapai suatu kesepakatan dan terjalinnya 

kerjasama diantara aktor tersebut. 

5.2.2 Jembatan Komunikasi bagi Para Aktor 

Dalam hal ini, ILO mampu menjembatani diskusi, kolaborasi dan kerjasama 

yang terbentuk antara aktor state dan non state di Thailand untuk mengurangi 

pekerja anak khususnya dalam sektor perikanan dan pengolahan seafood. Dalam 

proyek kerjasama yang dilakukan oleh ILO dan Pemerintah Thailand, ILO mampu 

menjadi aktor yang menjembatani Pemerintah, Institusi Pendidikan seperti 

Universitas dan masyarakat melalui beberapa tindakan sebagaimana melalui 

                                                             
43 Ibid., 
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penerapan Child Labour Monitoring (CLM) dan mempromosikan akses terhadap 

pendidikan melalui kebijakan Education for All (EFA). 

Child Labour Monitoring adalah sebuah tindakan dalam proyek kerjasama 

diantara ILO dan Thailand dengan berfokus pada pemberian pengawasan pada 

tingkat lokal hingga nasional untuk mengenali pekerja anak seperti kondisi resiko 

yang dihadapi, lingkungan kerja, dan sebagainya44. Dalam tindakan tersebut, ILO 

bekerjasama dengan DPLW selaku kementerian yang dimiliki oleh Thailand 

dengan fokus utama terkait dengan labour/pekerja beserta Universitas Khon Khaen 

dan Research and Development Institute (RDI) dalam menerapkan CLM pada dua 

provinsi utama di Thailand yakni Samut Sakhon dan Songkhla45. 

ILO mendukung implementasi CLM sebagai program yang dilaksanakan 

oleh multi aktor dalam dua provinsi yang menjadi wilayah percobaan, informasi 

dan data yang didapatkan oleh institusi penelitian dan pendidikan kemudian akan 

diolah untuk membantu petugas pemerintah dalam melakukan pemeriksaan 

terhadap wilayah proyek tersebut. ILO memberikan dukungannya dalam 

mendampingi institusi penelitian dan pendidikan dalam pengolahan data dan 

informasi yang didapat dari lapangan46. Hasil data yang telah diperoleh tersebut 

mampu menjadi bahan untuk kegiatan pemeriksaan, menambah informasi terkait 

dengan pekerja anak di Thailand serta bahan perencanaan kebijakan, khususnya 

dalam proses peninjauan terhadap National Policy and Plan to Eliminate the Worst 

                                                             
44 ILO, 2014. Project Overview and Partnership. Combating The Worst Forms Of Child Labour In 

Shrimp And Seafood Processing Areas Of Thailand, THA/10/50/USA, Hal 09. 
45 Ibid., 
46 Ibid. Hal 10., 
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Forms od Child Labour pada tahun 2009 dan 2014 serta pembentukan kebijakan 

baru teruntuk tahun 2015 hingga 202047. 

Selain CLM, program EFA yang merupakan program pendidikan milik 

Pemerintah Thailand yang mendapat dukungan dari ILO dalam penerapannya. ILO 

memahami bahwa permasalahan utama dalam tumbuhnya pekerja anak disebabkan 

karena masyarakat Thailand serta migran asing dengan perekonomian rendah 

cenderung kurang mendapatkan akses terhadap pendidikan bagi anak-anak, selain 

itu pemerataan pendidikan dasar merupakan salah satu misi yang dibawa untuk 

mengatasi pekerja anak di Thailand48. EFA diharapkan mampu menjadikan 

pendidikan sebagai aspek yang dapat menjangkau seluruh tingkat masyarakat dan 

memberikan kesempatan bagi anak-anak dengan setara terhadap kualitas 

pendidikan Thailand terutama pendidikan formal dan non formal bagi anak-anak 

yang lebih beresiko untuk bekerja. 

ILO turut memberikan bantuannya dalam mempromosikan pendidikan baik 

pendidikan formal dan non formal sebagai strategi yang dilakukan dalam rangka 

untuk mencegah anak-anak untuk bekerja serta memberikan rehabilitas kepada 

anak-anak yang sebelumnya tengah menjadi pekerja anak49. ILO bersama-sama 

dengan Ministry of Education khususnya bidang Office of Nationaal Education 

Commission (OBEC) dan Office of National Education Council (ONEC) 

memberikan advokasi dan pelatihan bertujuan capacity buiding kepada tenaga 

pengajar dan institusi pendidikan di Thailand untuk mempu memaksimalkan 

implementasi EFA50. 

                                                             
47 Ibid., 
48 Ibid. Hal 18., 
49 Ibid.Hal 19., 
50 Ibid., 
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Selain itu, ILO bekerjasama pula dengan beberapa LSM atau NGO seperti 

National Council for Children and Youth Development (NCYD), Foundation for 

Child Development (FCD), Labour Rights Promotoion Network Foundation (LPN), 

Planned Parenthood Association of Thailand (PPAT) serta Raks Thai Foundation 

untuk memberikan layanan pendidikan kepada anak-anak lokal Thailand dan 

migran di wilayah provinsi dalam proyek kerjasama yang telah ditentukan51. 

Layanan pendidikan yang dilaksanakan oleh ILO bersama dengan beberapa NGO 

tersebut berkaitan dengan membentuk materi sesuai kebutuhann anak-anak; 

memberikan kesiapan bagi anak-anak migran berupa pendidikan transisi untuk 

menyiapkan mereka dalam memasuki sistem pendidikan di Thailand; membentuk 

kelas-kelas literasi, pelatihan dan keterampilan; serta mendorong kesadaran dalam 

lingkungan keluarga, lingkup pendidikan, dan masyarakat akan pemahaman terkait 

dengan pekerja anak, hak-hak anak serta perlindungan bagi anak-anak52. 

Oleh karena itu, dari hal tersebut ILO mampu membuktikan untuk menjadi 

jembatan komunikasi para aktor dalam kerjasamanya dengan pandangan dan tujuan 

yang selaras atas permasalahan pekerja anak di Thailand, khususnya pada sektor 

perikanan dan pengolahan seafood. 

5.3 ILO sebagai Aktor 

Peran organisasi internasional sebagai aktor dalam hal ini dapat dipahami 

bahwa ILO mampu menjadi perintis dari kebijakan yang ada pada negara anggota 

serta bertindak melalui secara mandiri seperti melakukan monitoring, advokasi 

maupun tindakan lainnya baik secara individual maupun bekerjasama dengan aktor. 

                                                             
51 Ibid., 
52 Ibid. Hal 19-20., 
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5.3.1 Perintis bagi Pembuat Kebijakan yang akan Diterapkan dalam Negara 

Anggota 

ILO sebagai organisasi internasional yang berfokus pada penanganan 

permasalahan terkait dengan pekerja anak khususnya mampu menjadi perintis bagi 

pembuat kebijakan yang akan diterapkan dalam negara anggota dengan 

merealisasikan kerangka kebijakan yang dimiliki oleh negara yang bersangkutan. 

Dalam hal ini adalah dengan adanya keberadaan program kerjasama antara ILO dan 

Thailand terkait dengan NPP Thailand yang berlangsung pada 2009 hingga 2014 

dimana baik NPP tersebut memiliki misi yang sama dengan program kerjasama 

yang dibawa oleh ILO kepada Thailand yakni penanganan pekerja anak. 

National Policy and Plan to Eliminate the Worst Forms of Child Labour 

yang berlaku dimulai pada tahun 2009 hingga 2014 merupakan kerangka kebijakan 

komprehensif oleh Thailand untuk mengurangi pekerja anak baik berasal dari lokal 

maupun migran asing. NPP tersebut ditujukan untuk mencegah dan melindungi 

anak-anak yang telah menjadi pekerja anak, meningkatkan perundang-undangan 

serta penegakkan hukum, dan meningkatkan kemampuan bagi petugas yang 

mengelola kebijakan and program-program terkait dengan permasalahan pekerja 

anak yang bekerja pada lingkungan berbahaya di Thailand53. Terdapat 5 poin untuk 

menilai kesuksesan NPP yakni penurunan total pekerja anak di lingkungan kerja 

yang berbahaya, peningkatan tindakan yang dilakukan untuk mengatasi pekerja 

anak, peningkatan tuntutan kriminal atas individu yang memperkerjakan anak-

anak, peningkatan kemampuan dan pengetahuan petugas-petugas yang bekerja 

                                                             
53 Loc. Cit. U.S. Department of Labor. Hal 4., 



103 
 

pada lingkungan yang bersangkutan, serta peningkatan tindakan dalam tingkat 

provinsi dan nasional untuk mengatasi pekerja anak54. 

Keberadaan NPP tersebut memiliki persamaan pandangan dan tujuan yang 

sama dengan program kerjasama antara ILO dan Thailand, dimana NPP tersebut 

merupakan bentuk keseriusan Pemerintah Thailand untuk dengan segera 

mengurangi pekerja anak khususnya dalam sektor perikanan dan pengolahan 

seafood disusul kemudian melalui kerjasama dengan ILO untuk mewujudkan 

tujuan dalam NPP tersebut. Akan tetapi meskipun perkembangan dari NPP tersebut 

baik namun implementasinya akan menjadi sebuah tantangan, hal tersebut didasari 

oleh adanya keharusan untuk mampu bekerja sama dengan baik dari tingkat 

nasional hingga provinsial dan tiap-tiap aktor yang berkutat pada lingkungan 

tersebut mampu berfungsi secara baik pula55.  

Melalui berbagai seminar yang dilaksanakan oleh ILO dan Kementerian 

yang dilaksanakan, kampanye melalui media film dan acara World Day against 

Child Labour yang dilaksanakan melalui kerjasama ILO dan LSM, pelatihan 

bersama LSM, NGO lokal dan pendidikan kepada masyarakat yang dilaksanakan 

oleh Pemerintah Provinsi khususnya bagi mereka yang rentan dan lebih beresiko 

untuk menjadi pekerja anak dimana hal tersebut mencerminkan tindakan-tindakan 

yang dilakukan oleh ILO melalui kerjasama dengan berbagai pihak untuk tidak 

hanya meningkatkan keberhasilan program kerjasama anatara ILO dan Thailand, 

namun untuk mendorong realisasi dari adanya NPP yang dimiliki oleh Pemerintah 

Thailand. 

                                                             
54 Ibid. Hal 4-5., 
55 ILO, 2010. Evaluation Summaries. Support for national action to combat child labour and its 

worst forms in Thailand, [Online]. Hal 03. Tersedia di: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-

--ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_171920.pdf [Diakses pada 6 November 2018] 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_171920.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_171920.pdf
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Tidak hanya berupa tindakan-tindakan tersebut, ILO membantu 

memberikan analisa data dan informasi yang didapatkan dari lapangan bersama-

sama dengan institusi pendidikan seperti Thailand Development Research Institute 

(TDRI) berfokus pada wilayah Samut Sakhon dan Surat Thani; Prince of Songkhla 

University berfokus pada wilayah Songkhla dan Nakhon Si Thammarat56 untuk 

kemudian menjadi acuan dalam evaluasi kebijakan atau hukum terkait dengan 

permasalahan pekerja anak, tidak terkecuali dengan NPP tersebut.  

Hasil evaluasi pada NPP tersebut yang akan berlaku pada tahun 2015 hingga 

2020 kedepan dimana hasil evaluasi tersebut terletak pada pembaharuan aktivitas 

apa saja yang merupakan hal yang berbahaya bagi anak-anak untuk bekerja serta 

berfokus pada tindakan preventif, perlindungan, pengembangan penegakkan 

hukum dan monitoring serta evaluasi5758.  

Hal tersebut kemudian mampu mencerminkan peran ILO sebagai perintis 

suatu kerangka kebijakan yang dimana dalam kasus ini adalah National Policy and 

Plan to Eliminate the Worst Forms of Child Labour yang berlaku pada tahun 2009 

hingga 2014 dan mendorong realisasi tujuan dalam NPP tersebut melalui program 

kerjasama bersama dengan Thailand yakni untuk mengurangi keberadaan pekerja 

anak dalam sektor berbahaya seperti sektor perikanan dan pengolahan seafood. 

 

 

                                                             
56 ILO. 2014. ILO-IPEC in Thailand reinforces its collaboration to address child labour and forced 

labour with stakeholders in Songkhla Province of Thailand. [ONLINE] Tersedia di: 

https://www.ilo.org/asia/media-centre/news/WCMS_236026/lang--en/index.htm. [Diakses pada 18 

Oktober 2018] 
57 Ibid. Hal 3., 
58 Ministry of Labour. 2015. The Ministry of Labour Moves Forward in Child Worker Protection 

Aiming for Thailand to be Free of Child Labour in Worst Forms by 2020. [ONLINE] Tersedia di: 

http://www.mol.go.th/en/content/ministry-labour-moves-forward-child-worker-protection-aiming-

thailand-be-free-child-labour. [Diakses pada 30 Oktober 2018]. 

https://www.ilo.org/asia/media-centre/news/WCMS_236026/lang--en/index.htm
http://www.mol.go.th/en/content/ministry-labour-moves-forward-child-worker-protection-aiming-thailand-be-free-child-labour
http://www.mol.go.th/en/content/ministry-labour-moves-forward-child-worker-protection-aiming-thailand-be-free-child-labour
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5.3.2 Organisasi Internasional Mampu Bertindak Mandiri 

Dalam perannya sebagai aktor dalam kasus ini, ILO mampu bertindak 

secara mandiri sebagai information gatherer, penganalisa data yang terkumpul, 

komunikator, serta memberikan gambaran terkait untuk mengurangi pekerja anak 

khususnya dalam perikanan dan pengolahan seafood. ILO pun mampu memberikan 

rancangan regulasi atau hukum terkait untuk mengurangi pekerja anak khususnya 

dalam perikanan dan pengolahan seafood. Selain itu, ILO  bekerja sama dengan 

berbagai aktor baik state dan non state untuk memberikan capacity building kepada 

seluruh masyarakat Thailand dalam mengimplementasi program kerjasama dan 

mengkoordinasi berbagai aktor tersebut untuk mengurangi pekerja anak khususnya 

dalam perikanan dan pengolahan seafood. Dalam hal ini, ILO mampu bergerak 

tanpa harus dipiloti oleh Pemerintah Thailand dan USDOL dalam bertindak. 

Hal tersebut terlihat pada seminar yang dilaksanakan 19 Juni 2011 

mengenai World Day Against Child Labour in Thailand dimana seminar tersebut 

diorganisir oleh National Council of Thai Labour (NCTL) dan the Employers’ 

Confederation of Thailand (ECoT) dengan judul seminar “Creative Operational 

Campaign Against Child Labour in Hazardous Work” yang dihadiri 150 partisipan 

dimana 75 partisipan tersebut adalah anak-anak, ILO menjadi speaker yang 

membahas terkait hukum pekerja Thailand yang menitikberatkan pada isu pekerja 

anak, definisi dari pekerja anak, lingkungan dan kondisi kerja di sektor perikanan 

dan pengolahan seafood serta membahas peranan pekerja dan pegawai untuk 

mampu membantu mencegah adanya pekerja anak serta membantu memberikan 
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pengawasan di lingkungan kerja masing-masing59. Tujuan dari adanya seminar 

tersebut adalah untuk meningkatkan kesadaran pekerja dan pegawai terkait dengan 

pentingnya kerjasama melawan pekerja anak, meningkatkan kesadaran orangtua 

terhadap pendidikan, memberikan pengetahuan tentang kerjasama dari anak muda 

dan anak-anak dalam proyek kerjasama ILO-IPEC dan Thailand, serta 

mempromosikan aksi melawan pekerja anak secara umum dan yang bekerja pada 

lingkungan yang berbahaya seperti pada sektor perikanan dan pengolahan 

seafood60. 

 Selain itu pada program EFA yang merupakan program pendidikan oleh 

Pemerintah Thailand, ILO memberikan dorongan dalam memberikan pemahaman 

dan kesadaran atas pemahaman bagi berbagai lingkungan di Thailand seperti 

keluarga, masyarakat, dan lingkup pendidikan mengenai permasalahan pekerja 

anak, pentingnya perlindungan bagi anak-anak serta hak-hak yang dimiliki oleh 

anak-anak baik yang berasal dari Thailand maupun migran asing yang sama atau 

setara, khususnya hak mendapatkan akses pendidikan, kesehatan dan layanan sosial 

lainnya. Melalui kerjasama dengan beberapa NGO dalam rangka mempromosikan 

dan mendukung kesadaran masyarakat dalam berbagai tingkat di Thailand tersebut, 

ILO mengharapkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat Thailand akan pentingnya 

aspek pendidikan khususnya pendidikan dasar beserta pemahaman mengenai 

pekerja anak, hak-hak anak yang seharusnya terpenuhi serta pentingnya 

perlindungan bagi anak-anak semakin meningkat serta menekan dan hingga mampu 

menghilangkan permasalahan terkait dengan pekerja anak. 

                                                             
59 ILO. 2011. World Day Against Child Labour 2011 in Thailand. [ONLINE] Tersedia di: 

https://www.ilo.org/global/docs/WCMS_160266/lang--en/index.htm. [Diakses pada 29 August 

2018] 
60 Ibid., 

https://www.ilo.org/global/docs/WCMS_160266/lang--en/index.htm
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Pada 16 hingga 17 November 2011, Menteri Perikanan, Department of 

Labour Protection and Welfare menggelar seminar yang bertujuan untuk 

menetapkan standar dan lingkungan kerja yang berbahaya dimana ditemukan 

pekerja anak yaitu pada sektor perikanan dan pengolahan seafood dimana seminar 

tersebut termasuk pada salah satu rangkaian kegiatan dalam proyek “Combating the 

Worst Forms of Child Labour in Shrimp and Seafood Processing Areas in 

Thailand”61. ILO memberikan bantuan dengan menyiapkan technical expertise  

untuk membantu 55 partisipan dan penggelar seminar dalam memahami pekerja 

anak yang bekerja pada lingkungan yang berbahaya khususnya pada sektor 

perikanan dan pengolahan seafood. Seminar tersebut pun merupakan bagian dari 

proses bersama ILO dengan Pemerintah Thailand untuk membentuk multi years 

capacity building dan program pelatihan untuk mengenal pekerja anak dan kondisi 

pekerja paksa di industri pengolahan seafood62. 

Pada 11 Desember 2011, terdapat pertemuan yang dipimpin oleh wakil 

menteri agrikultur Sririwat Kajornprasart, pejabat senior dari Department of 

Fisheries, dan wakil gubernur dari Provinsi Samut Sakhon yang menyatakan 

komitmen dan kebersediaanya untuk mengawasi dan mengenali pelanggaran 

terhadap pekerja dalam industri terkait dan mengawasi terkait perubahan yang 

terjadi pada lingkungan kerja pada sektor perikanan dan pengolahan seafood63. ILO 

sebagai bagian dari panel diskusi memberikan bantuan untuk mengukur tindakan 

yang dapat diambil untuk meningkatkan perlindungan pekerja dan mengenali 

                                                             
61 ILO. 2011. New standards on child labour for Thailand. [ONLINE] Tersedia di: 

https://www.ilo.org/asia/events/WCMS_166322/lang--en/index.htm. [Diakses pada 29 August 

2018] 
62 Ibid., 
63 Kajornprasart, Siriwat, (2011). Department of Fisheries’ Conference with Seafood Industry 

Representatives. In Samut Sakhon, 11 December 2012. Thailand: ILO. 01 

https://www.ilo.org/asia/events/WCMS_166322/lang--en/index.htm
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pekerja anak dan pekerja paksa64. Selain itu, ILO pun ikut memberi dukungan 

dengan memberikan bantuan kepada salah satu NGO Samut Sakhon yaitu Labour 

Protection Network (LPN) dimana kedua lembaga tersebut akan bekerja sama 

dalam menindaklanjuti kasus pekerja baik itu berasal dari lokal dan migran 

khususnya mayoritas berasal dari Myanmar dan Kamboja65. 

Pada pertengahan Januari tahun 2014, ILO bekerja sama dengan Friends 

Without Borders (FWB) salah satu organisasi lokal yang berasal dari Chiang Mai, 

Thailand dengan mengembangkan suatu cerita singkat untuk menjadi iklan di 

televisi berjudul Changing Clothes66. Iklan tersebut berisikan tentang persahabatan 

seorang anak laki-laki asal Myanmar yang bekerja dengan anak laki-laki lokal 

Thailand yang besekolah yang berlatarkan lingkungan industri seafood, dimana 

pada kisah tersebut menceritakan tentang dunia yang ideal bagi kedua anak tersebut 

dimana seluruh dewasa sangat mendukung dan memperlakukan setiap anak-anak 

migran dengan baik67. 

 ILO melalui kerjasamanya dengan FWB berusaha untuk meningkatkan 

kesadaran masyarakat Thailand secara umum terkait dengan permasalahan pekerja 

anak yang mana salah satu faktor pendukungnya adalah migran, hal tersebut 

tercermin atas tujuan atas pembuatan iklan tersebut sangat berkaitan untuk 

membangun kepahaman atas resiko dan dampak bagi pekerja anak kepada 

                                                             
64 Ibid., 
65 Ibid., 
66 ILO. 2013. ILO-IPEC in Thailand together with its partners develops TV spots against child 

labour in seafood industry in Thailand and ramps up general advocacy efforts to address child 

labour. [ONLINE] Tersedia di: https://www.ilo.org/asia/media-centre/news/WCMS_235294/lang-

-en/index.htm. [Diakses pada 18 Oktober 2018] 
67 Ibid., 

https://www.ilo.org/asia/media-centre/news/WCMS_235294/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/asia/media-centre/news/WCMS_235294/lang--en/index.htm


109 
 

masyarakat Thailand secara umum serta untuk meningkatkan pengertian 

masyarakat terhadap etnis yang beragam, migran dan pengungsi di Thailand68. 

Pada 11 Juni 2015, dalam memperingati hari buruh sedunia ILO 

bekerjasama dengan Friends without Border Foundation yang beranggotakan anak-

anak muda baik Thailand dan migran membuat film pendek dengan tema 

elimination of child labour through education69. Fim tersebut dipertontonkan di 

Bangkok Art and Cultural Center (BACC) dan dilanjutkan dengan adanya panel 

berdiskusi terkait dengan pekerja anak di Thailand dan peranan pendidikan70. 

Panelis berasal dari perwakilan organisasi seperti Friends without Border 

Foundation, Foundation for Child and Youth Development dan ILO-IPEC. 

Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengirimkan pesan terkait pekerja anak dan 

peran pendidikan di Thailand untuk mampu meminimalisir serta mencegah adanya 

pekerja anak kepada masyarakat secara umum71. 

Pada 5 Februari 2014, ILO mengajak Pemerintah Provinsi Songkhla untuk 

bertemu dengan unit Perlindungan dan Kesejahteraan Pekerja tingkat Provinsi dan 

perwakilan dari industri perikanan, udang dan pengolahan seafood untuk saling 

bekerjasama dengan menerapkan Good Labour Practices (GLP) dan Child Labour 

Monitoring (CLM) serta bersatu dalam mengkampanyekan kesadaran atas pekerja 

anak72. 

                                                             
68 Ibid., 
69 ILO. 2015. "No to Child Labour, Yes to Quality Education" World Day Against Child Labour 12 

June 2015. [ONLINE] Tersedia di: https://www.ilo.org/asia/events/WCMS_372802/lang--

en/index.htm. [Diakses pada 29 August 2018] 
70 Ibid., 
71 Ibid., 
72 Loc. Cit. ILO. 2014., 

https://www.ilo.org/asia/events/WCMS_372802/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/asia/events/WCMS_372802/lang--en/index.htm
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Pendidikan sebagai kunci utama bagi ILO dalam mengurangi pekerja anak 

di Thailand mendorong ILO untuk mengunjungi salah satu pusat pendidikan bagi 

anak-anak migran di Muang, salah satu distrik di Songkhla. Pusat pendidikan 

tersebut terbentuk pada bulan Agustus tahun 2013 dan beranggotakan 29 anak-anak 

yang berasal dari Kamboja dengan usia 6 hingga 12 tahun73. Pusat pendidikan 

merupakan salah satu kunci bagi anak-anak migran yang beresiko tinggi untuk 

menjadi pekerja anak untuk mampu bersekolah dan dapat dengan setara bersekolah 

di sekolah umum. Tenaga ahli pada pusat pendidikan tersebut mempersiapkan 

anak-anak migran dengan baca tulis bahasa Thailand serta menerima bantuan dari 

sekitar pusat pendidikan seperti kendaraan untuk penjemputan anak-anak, dan 

sebagainya.  

Pada 14 September 2015, ILO dan The Asia Foundation melaksanakan 

kegiatan launching laporan penelitian berjudul Migrant and Child Labour in 

Thailand’s Shrimp and Other Seafood Supply Chains : Labour Conditions and the 

Decision to Study or Work di the Napalai Room, Dusit Thani Hotel Bangkok74. 

Dalam laporan tersebut, ILO memberikan bukti penelitian selama proyek dan data 

nyata serta informasi kualitatif berdaasrkan diskusi kelompok, wawancara dan 

konsultasi dengan para stakeholder. Hasil penelitian yang digunaka termasuk 

beberapa laporan, yakni Baseline Survey on Child Labour in Selected Province in 

Thailand : Samut Sakhon and Surat Thani; Baseline Survey on Child Labour in 

Selected Areas dimana terdapat industri udang dan seafood yang sangat erat yakni 

                                                             
73 Ibid., 
74 ILO. 2015. Seminar on Migrant and Child Labour in Thailand’s Shrimp and Other Seafood Supply 

Chains: Labour Conditions and the Decision to Study or Work. [ONLINE] Tersedia di: 

https://www.ilo.org/asia/events/WCMS_398808/lang--en/index.htm. [Diakses pada 29 August 

2018] 

https://www.ilo.org/asia/events/WCMS_398808/lang--en/index.htm
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pada provinsi Nakhon Si Thammarat dan Songkhla; serta Baseline Survey of 

Migrant Communities in Samut Sakhon Province75.  

Laporan tersebut membantu membuktikan beberapa kinerja ILO yakni 

adanya analisa terkait sektor pengolahan tuna dan udang dimana melihat isu pekerja 

melalui rantai bisnis yang mana kemudian menunjukkan adanya perkembangan 

yang baik dalam standar pekerja; laporan tersebut berisikan analisa selama proyek 

berjalan, yakni berfokus pada kerja, pendidikan dan isu kesehatan diantara anak-

anak migran dalam sektor perikanan dan pengolahan seafood; serta adanya analisa 

terkait pilihan keluarga migran untuk mengirim anak-anak mereka bersekolah 

ataukah bekerja76. 

Diharapkan dengan adanya laporan tersebut mampu memperkuat bukti 

adanya keberadaan dari pekerja anak dan kondisi pekerja di sektor terkait dan 

memberikan rekomendasi kebijakan secara praktis dan empiris yang dapat 

dipertimbangkan oleh para Pemerintah Provinsi serta Nasional yang maka akan 

mengatasi permasalahan terkait pekerja anak dari rantai bisnis dan meningkatkan 

akses pendidikan bagi seluruh anak-anak tanpa terkecuali77. 

Selain itu dalam meningkatkan kesuksesan proyek kerjasama diantara ILO 

dan Thailand dalam mengurangi pekerja anak di bidang perikanan dan pengolahan 

seafood sebagai salah satu sektor utama penghasil produk eksport bagi Thailand, 

ILO memberikan bantuan dalam mengumpulkan informasi serta data-data lapangan 

beserta institusi penelitian dan pendidikan Thailand seperti Thailand Development 

Research Institute (TDRI) yang berfokus pada wilayah Samut Sakhon dan Surat 

                                                             
75 Ibid., 
76 Ibid., 
77 Ibid., 
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Thani; Prince of Songkhla University yang berfokus pada wilayah Songkhla dan 

Nakhon Si Thammarat; Research and Development Institute of KKU University 

yang berfokus pada tindakan CLM; serta Dhurakij Pundit University berfokus pada 

perberlakuan survei pekerja anak di Samut Sakhon dan menerapkan sistem 

monitoring dan evaluasi78. 

ILO beserta beberapa perwakilan institusi tersebut mengharapkan adanya 

pertukaran ilmu pengetahuan, peningkatan kesadaran bahwa betapa pentingnya 

mengenali permasalahan pekerja anak dan meningkatkan pergerakan baik dari 

masyarakat umum dan industri terkait dengan pekerja anak. ILO khususnya 

berfokus pada analisa perindustrian yang ada di Thailand, meninjau informasi dan 

data-data yang telah didapat serta pengumpulan informasi dan data-data79. Olahan 

data dan informasi tersebut kemudian dibagikan baik melalui laporan, catatan 

teknis, buku panduan melalui media internet, pertemuan antar stakeholder, 

pelatihan-pelatihan, maupun seminar80.  

Hasil olahan data dan informasi yang telah matang tersebut dapat digunakan 

oleh berbagai aktor khususnya Pemerintah Thailand untuk menjadi panduan atau 

pijakan dalam membentuk ataupun memperbaiki kebijakan atau tindakan yang 

sesuai yang mana akan diambil oleh Pemerintah Thailand dalam penanganan 

pekerja anak khususnya pada bidang perikanan dan pengolahan seafood, seperti 

peninjauan terhadap National Policy and Plan to Eliminate the Worst Form of Child 

Labour pada tahun 2009 hingga 2014 serta membentuk fase baru pada tahun 2015 

hingga 2020.  

                                                             
78 Loc. Cit, ILO, 2014, Hal 23., 
79 Ibid., 
80 Ibid, Hal 24., 
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Salah satu tindakan yang diambil oleh Pemerintah Thailand yakni  

membentuk tim yang bertanggung jawab pada permasalahan pekerja anak, migran 

dan perdagangan manusia seperti National Policy Committee; dan memberikan 

evaluasi terhadap National Policy and Plan to Eliminate the Worst Form of Child 

Labour pada tahun 2009 hingga 2014 yang mana kemudian akan memberlakukan 

fase kedua dari National Policy and Plan tersebut pada tahun 2015 hingga 202081. 

Oleh karena itulah, ILO mampu mencerminkan kemampuannya dalam 

bertindak dan mengimplementasikan program kerjasama secara mandiri dalam 

bersama dengan aktor lain baik sebagai information gatherer, penganalisa data 

yang terkumpul, komunikator, hingga memberikan capacity building kepada 

seluruh masyarakat dengan memberikan perhatian lebih kepada masyarakat di 

provinsi utama area proyek kerjasama untuk mengurangi pekerja anak khususnya 

dalam perikanan dan pengolahan seafood di Thailand. 

                                                             
81 Inside Thailand. 2015. Efforts to Eliminate the Worst Forms of Child Labor in Thailand. 

[ONLINE]Tersedia di:http://thailand.prd.go.th/thailand/ewt_news.php?nid=2454&filename=index. 

[Diakses pada 2 Oktober 2018]. 
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