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SEKURITISASI ISU PERDAGANGAN MANUSIA DI THAILAND PADA 

MASA PEMERINTAHAN PERDANA MENTERI PRAYUT CHAN O – 

CHA TAHUN 2014 – 2017 

 

ABSTRAK 

Perdagangan Manusia merupakan salah satu bentuk aktivitas kejahatan 

transnasional yang dapat menjadi ancaman keamanan bagi suatu negara. Thailand 

merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat perdagangan manusia tinggi, 

dan menjadikan isu tersebut sebagai prioritas dalam agenda nasional. Penelitian 

ini membahas peran Pemerintah Thailand sebagai aktor dalam membentuk isu 

perdagangan manusia sebagai ancaman negara. Menggunakan teori sekuritisasi 

dari Barry Buzan, Ole Weaver, dan Jaap De Wilde, penerapan teori dilakukan 

melalui tiga tahapan, yang dimulai dari tahap speech act sebagai tindakan yang 

dilakukan oleh aktor untuk mengartikulasikan suatu isu sebagai ancaman, dan 

meyakinkan audiens akan adanya ancaman yang lahir dari isu tersebut. Kemudian 

audiens akan memberikan bentuk dukungan dalam tahap selanjutnya, yaitu 

acceptance by the audience sebagai persetujuan akan adanya ancaman yang lahir 

dari isu tersebut. Proses ini diakhiri dengan tahap ketiga, yaitu extraordinary 

measures sebagai bentuk tindakan darurat yang dilakukan oleh aktor untuk 

menangani isu tersebut.  

 

Kata Kunci: Sekuritisasi, Perdagangan Manusia, Speech Act, Acceptance by 

the Audience, Extraordinary Measures, Keamanan Negara, 

Thailand. 
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SECURITIZATION OF HUMAN TRAFFICKING IN THAILAND 

DURING THE GOVERNMENT OF PRIME MINISTER PRAYUT CHAN 

O – CHA YEAR 2014 - 2017  

 

ABSTRACT 

Human trafficking is a form of transnational crime activity that can be a threat 

to the state. Thailand is one of a state which has a high range of human trafficking 

activities and made the issue a priority in national agenda. This research 

discusses Thailand's Government role as an actor whom will formed human 

trafficking as a national threat. Using securitization theory by Barry Buzan, Ole 

Weaver, and Jaap De Wilde, human trafficking will be analyzed by applying the 

theory into three stages. Started from stage one, speech act as an act which is done 

by an actor to articulate an issue as a threat, and convince the audience that an 

issue is defined as a threat to national security. Subsequently, the actor will enter 

stage two, which acceptance by the audience as a way to show a support for the 

actor that the issue is an existential threat. The process of securitization ends by 

doing extraordinary measures, which is the last stage of an actor in tackling the 

issue immediately. 

Keywords: Securitization, Human Trafficking, Speech Act, Acceptance by 

the Audience, Extraordinary Measures, National Security, 

Thailand 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Sejak masuknya fenomena globalisasi dalam dunia global, lingkup aktivitas 

masyarakat internasional tidak lagi berbatas antar negara namun dapat juga 

melingkupi aktor lain seperti individu hingga NGO, dimana sudah melewati 

batas nation-state.1. Aktivitas ini di kemudian hari disebut sebagai aktivitas 

transnasional. Namun sayangnya aktivitas transnasional ini tidak hanya 

dilakukan untuk membangun hubungan diplomatik atau kepentingan 

kemanusiaan semata, tetapi juga dilakukan dengan cara yang merugikan dan 

membahayakan keamanan individu. Aktivitas merugikan ini dilakukan oleh 

organisasi kejahatan yang memperluas lingkup aktivitasnya tidak hanya di 

negara asal, namun juga negara lain. Aktivitas ini disebut juga sebagai kejahatan 

transnasional.2  

Kejahatan transnasional memiliki jenis yang beragam, mulai dari 

perdagangan senjata, narkotika, hingga manusia. Begitu banyaknya aktivitas 

kejahatan transnasional ini, tidak jarang jika banyak negara yang menetapkan 

aktivitas ini sebagai ancaman bagi keamanan dan kedaulatan bagi suatu negara. 

Perdagangan manusia merupakan salah satu jenis kejahatan transnasional yang 

                                                 
1 Devin Brewer, 2009, Globalization and Human Trafficking, Human Rights and Human Welfare, 

hal. 46 – 49, terdapat di 

https://www.du.edu/korbel/hrhw/researchdigest/trafficking/Globalization.pdf [diakses pada 13 

November 2017].  
2 Ainsley Stinson, 2012, The Securitization of Sex Trafficking: A Comparative Case Study of 

Sweden and the United States, Kanada: Simon Fraser University, hal. 1. 

https://www.du.edu/korbel/hrhw/researchdigest/trafficking/Globalization.pdf


sudah di deklarasikan sebagai ancaman oleh beberapa negara, sehingga 

sekuritisasi dilakukan untuk merespon ancaman isu perdagangan manusia 

tersebut. Beberapa negara barat seperti Amerika Serikat dan Swedia telah sukses 

melakukan sekuritisasi isu sex trafficking.3 Indonesia dan Kamboja juga 

merupakan contoh di Kawasan Asia Tenggara, sebagai negara yang telah 

melakukan sekuritisasi isu perdagangan manusia dengan tujuan untuk 

menyelesaikan ancaman tersebut, dan melindungi keamanan rakyat negaranya.  

Perdagangan manusia merupakan fenomena global yang disebut juga 

sebagai perbudakan era modern. Ragam aktivitas perdagangan manusia seperti 

sex trafficking, forced labour, dan organ trafficking, dianggap sebagai aktivitas 

yang merendahkan nilai dan martabat kemanusiaan. Meskipun begitu, banyak 

jaringan organisasi kriminal yang memfokuskan aktivitas perdagangan manusia 

dalam bisnis gelap global, karena dapat menghasilkan keuntungan hingga US 

$39 milyar.4 Begitu luas dan terstrukturnya jaringan kriminal ini, hingga tidak 

ada satu negara atau kawasan pun yang dapat lolos dari aktivitas perdagangan 

manusia. Tidak peduli dari tingkat makro atau mikro, setiap negara dapat 

menjadi asal, transit, ataupun tujuan dari aktivitas kejahatan perdagangan 

manusia.5 

                                                 
3 Ibid.,  
4 Vatican Insider, 25 Agustus 2015, Human Trafficking, A Global Criminal Phenomenon, terdapat 

di http://www.lastampa.it/2015/08/25/vaticaninsider/eng/world-news/human-trafficking-a-global-

criminal-phenomenon-pGlC64TMLvv5dH4FlURpmJ/pagina.html [diakses pada 16 November 

2017].  
5 UNODC, What is Human Trafficking?, terdapat di https://www.unodc.org/unodc/en/human-

trafficking/what-is-human-trafficking.html [diakses pada 13 November 2017]. 

http://www.lastampa.it/2015/08/25/vaticaninsider/eng/world-news/human-trafficking-a-global-criminal-phenomenon-pGlC64TMLvv5dH4FlURpmJ/pagina.html
http://www.lastampa.it/2015/08/25/vaticaninsider/eng/world-news/human-trafficking-a-global-criminal-phenomenon-pGlC64TMLvv5dH4FlURpmJ/pagina.html
https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/what-is-human-trafficking.html
https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/what-is-human-trafficking.html


Tercatat menurut International Labour Organization (ILO) sebanyak 21 juta 

orang di dunia merupakan korban dari forced labour.6 Kawasan Timur Tengah 

menempati angka terendah dengan 600.000 korban, disusul oleh Kawasan 

Eropa Tengah, Eropa Selatan, dan Eropa Timur serta negara Commonwealth 

and Independent sebesar 1.6 juta korban.7 Kemudian Kawasan Uni Eropa 

sebesar 1.5 juta korban, Kawasan Amerika Latin sebanyak 1.8 juta korban, 

Kawasan Afrika sebesar 3.7 juta korban, dan  Kawasan Asia Pasifik menempati 

peringkat tertinggi, dengan korban mencapai 11.7 juta orang.8 Sedangkan 

menurut data dari UNODC, sebesar 40% merupakan korban dari forced labour, 

53% merupakan sexual exploitation, 0.3% merupakan organ trafficking, 

sedangkan 7% sisanya merupakan bentuk kasus perdagangan manusia lainnya.9 

Sebagai salah satu kawasan yang memiliki tingkat perdagangan manusia 

tinggi, beberapa negara kawasan di Asia Pasifik menjadi kawasan populer bagi 

para trafficker untuk menjaring korban. Negara seperti Bangladesh, India, 

Nepal, Pakistan, dan beberapa negara di Asia Tenggara seringkali menempati 

peringkat terendah mengenai penanganan perdagangan manusia. Berdasarkan 

data tahun 2005, jumlah korban di Asia Tenggara mencapai angka 13.5 juta 

korban, dimana 5 jutanya bekerja di wilayah ASEAN sendiri.10 Kemudian 

                                                 
6 International Labour Organization (ILO), 2012, ILO Global Estimate of Forced Labour: Results 

and Methodology, Jenewa: ILO.  
7 Ibid.,  
8 Ibid.,  
9 UNODC, 2014, Global Report on Trafficking in Persons, Publikasi dari United Nations, V.10, 

hal. 13, terdapat di http://www.rediberoamericana.com/assets/documents/TRATA-DE-

PERSONAS-ONU-2014.pdf [diakses pada 17 Januari 2018].  
10 Kelsey Lee dan Sau Lim, 2011, The Effect of ASEAN on Human Trafficking in Southeast Asia, 

Diterbitkan oleh American University: School of International Service, hal. 30, terdapat di 

http://dra.american.edu/islandora/object/1213capstones%3A238/datastream/PDF/view [diakses 

pada 18 November 2017].  

http://www.rediberoamericana.com/assets/documents/TRATA-DE-PERSONAS-ONU-2014.pdf
http://www.rediberoamericana.com/assets/documents/TRATA-DE-PERSONAS-ONU-2014.pdf
http://dra.american.edu/islandora/object/1213capstones%3A238/datastream/PDF/view


angka ini berubah ketika tahun 2010, menjadi 10.2 juta korban, dengan jumlah 

6.7 juta bekerja di Kawasan ASEAN, 3.2 juta bekerja di Amerika Serikat, dan 

sisanya bekerja di Kawasan Gulf.11 Diantara negara – negara Kawasan Asia 

Tenggara, Thailand dan Malaysia merupakan negara yang memiliki tingkat 

perdagangan manusia tertinggi, dimana mereka menduduki Tier 3 berdasarkan 

laporan tahunan yang dikeluarkan oleh U.S. Department of State tahun 2014.12  

Tabel 1.1. Perbandingan Tier di beberapa negara Asia 

Sumber: Laporan Tahunan EU, 2017 

Hal inilah yang kemudian dapat dilihat secara mendetil perkembangan 

negara dalam menangani kasus perdagangan manusia melalui perbandingan 

Tier di negara Asia oleh EU pada tahun 2017. Hasilnya Thailand merupakan 

negara yang tidak mengalami perubahan signifikan dalam penanganan 

perdagangan manusia selama 7 tahun terakhir. Berbanding terbalik dengan 

                                                 
11 Ibid.,  
12 Tier 1, 2, dan 3 merupakan peringkat untuk mengkategorikan tingkat upaya suatu negara dalam 

menangani kejahatan human trafficking. Tier 3 merupakan istilah yang digunakan apabila suatu 

negara memiliki standar dan usaha yang sangat kecil dalam menangani kejahatan human 

trafficking. U.S. Department of State, 2014, 2014 Trafficking in Persons Report, terdapat di 

https://www.state.gov/documents/organization/226844.pdf [diakses pada 21 November 2017].  

https://www.state.gov/documents/organization/226844.pdf


negara seperti Bangladesh, Kamboja, India, Filipina dan Pakistan.13 Dari 

perbandingan Tier tersebut, dapat dilihat bahwa Thailand merupakan negara 

“populer” yang menjadi pilihan bagi para traffickers dalam menjaring korban. 

Usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Thailand seakan belum cukup karena 

kasus dan korban yang semakin meningkat setiap tahunnya. Sebagai negara 

yang populer untuk aktivitas perdagangan manusia, Thailand merupakan salah 

satu diantara beberapa negara yang memiliki status asal, tujuan, dan transit, 

untuk korban perdagangan manusia.  

Sebagai negara yang berada dalam wilayah Mekong (Mekong Region), 

Thailand dianggap sebagai negara yang populer untuk pendistribusian korban, 

biasanya berasal dari negara seperti Kamboja, Myanmar, Laos dan dan China. 

Masyarakat dari Kawasan Mekong rata – rata datang ke Thailand untuk 

memperbaiki hidup, yang ternyata mereka dijebak menjadi korban 

perdagangan manusia. Para korban ini nantinya dipekerjakan sebagai sex 

worker atau forced labour dalam industri perikanan Thailand, atau menjadi 

begger di jalanan.  

Selain pendatang, korban juga berasal dari penduduk Thailand sendiri. 

Menurut Global Slavery Index, dari 67.959.000 populasi di Thailand, sekitar 

425.500 penduduknya hidup dalam kondisi perbudakan, atau dalam kata lain 

adalah korban dari perdagangan manusia.14 Korban dari penduduk Thailand ini 

                                                 
13 European Court of Auditors, 2017, Special Report: EU Support to Fight Human Trafficking in 

South/ South East Asia, Laporan tahunan EU no. 09, hal. 30, terdapat di 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_9/SR_HUMAN_TRAFFICKING_EN.pdf 

[diakses pada 21 November 2017].  
14 Global Slavery Index, 2016, Country Study: Thailand, terdapat di 

https://www.globalslaveryindex.org/country/thailand/ [diakses pada 21 November 2017].  

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_9/SR_HUMAN_TRAFFICKING_EN.pdf
https://www.globalslaveryindex.org/country/thailand/


diambil dari wilayah utara, dimana sekitar 450.000 penduduk dari berbagai 

etnis tinggal dan tidak memiliki kewarganegaraan (stateless). Rata – rata 

merupakan penduduk desa miskin yang membutuhkan uang demi memenuhi 

kebutuhan hidup sehari – hari. Etnis – etnis ini menjadi rentan sebagai korban 

perdagangan manusia karena status mereka yang stateless, dan tidak 

mendapatkan perlindungan dari negara.15 Selain itu kendala dari segi bahasa, 

birokrasi yang kompleks, dan berada di wilayah yang terpencil dengan akses 

minim, adalah penyebab kerentanan mereka untuk menjadi korban perdagangan 

manusia.16 Korban – korban ini merupakan perempuan dengan rentang umur 12 

– 16 tahun, yang nantinya akan dikirimkan ke daerah pusat Thailand seperti 

Bangkok, Pattaya, atau Phuket.  

Korban perdagangan manusia di Thailand juga mendapatkan perlakukan 

yang tidak berkemanusiaan dari pelaku. Para korban dipaksa untuk berada 

dalam kondisi debt bondage hingga sebesar US $75.000, dengan keadaan biaya 

hidup ditanggung oleh korban sendiri yang nantinya akan terus bertambah.17 

Bahkan tidak jarang mereka meminta korban untuk membayar hutang dua kali 

lipat dari yang seharusnya. Selain itu korban juga dipaksa untuk melakukan 

pekerjaan hingga mendapatkan penghasilan US $1.000 – 2.000, yang mana tiga 

                                                 
15 Contoh dari etnis minoritas ini adalah Etnis Thais, yang terjaring di wilayah miskin Thailand 

seperti Chiang Rai, Phayao, dan Nong Khai, dan nantinya mereka akan dikirim ke wilayah 

pariwisata atau negara lain. UNIAP, 2010, SIREN: Thailand Human Trafficking Datasheet, 

terdapat di http://www.brandeis.edu/investigate/slavery/docs/thailand-uniap-datasheet-2010.pdf 

[diakses pada 21 November 2017].  
16 Global Slavery Index, loc.cit.,  
17 Istilah yang digunakan untuk menjelaskan metode para traffickers dengan tujuan untuk 

mengontrol dan mengeksploitasi korbannya dengan cara menjanjikan pekerjaan baik dan gaji 

teratur pada awalnya. Wanchai Roujanavong, 2011, Human Trafficking: A Challenge to Thailand 

and the World Community dalam UNAFEI Resource Material Series, no. 87, hal. 136.  

http://www.brandeis.edu/investigate/slavery/docs/thailand-uniap-datasheet-2010.pdf


kali lebih besar daripada penghasilan karyawan di Thailand.18 Kondisi ini juga 

terus diperparah dengan perlakuan kekerasan dan semena – mena yang diterima 

oleh korban dari para pelaku. 

Perlakuan semena – mena yang dialami oleh para korban ini tentunya dapat 

menjadi ancaman bagi masyarakat Thailand. Hak keamanan dan perlindungan 

yang seharusnya mereka dapatkan dari negara, menjadi terancam karena negara 

tidak bisa untuk melindungi rakyatnya dari ancaman tersebut. Selain itu 

perlakuan para petugas hukum di Thailand yang korupsi dan menyalahgunakan 

wewenang kekuasaan, semakin memungkinkan bahwa ancaman isu 

perdagangan manusia terhadap rakyat Thailand tersebut nyata dan harus segera 

diberantas. Perlu adanya penanganan secara komprehensif yang mampu 

memberantas perdagangan manusia hingga ke akarnya. Tingkat perdagangan 

manusia yang semakin buruk ini juga dapat mengancam hubungan diplomatik 

antara Thailand dan Amerika Serikat, sebagai rekan kerjasama perdagangan dan 

politik.19  

Amerika Serikat bahkan mengancam untuk memberikan hukuman berupa 

penghilangan bantuan dana non humanitarian dan non trade untuk Thailand, 

serta menahan bantuan dana dari badan internasional seperti IMF dan WB.20 

Sebagai rekan diplomatik tertua Amerika Serikat di Kawasan Asia Tenggara, 

                                                 
18 Ibid.,  
19 Kate Hodal, et.al., 20 Juni 2014, US Demotes Thailand and Qatar for Absymal Human 

Trafficking Records, The Guardian, terdapat di https://www.theguardian.com/global-

development/2014/jun/20/thailand-qatar-downgraded-human-trafficking-report [diakses pada 21 

November 2017].  
20 David Brunnstorm, 20 Juni 2014, The 5 Worst Countries for Human Trafficking, Business 

Insiders, terdapat di http://www.businessinsider.com/r-us-says-thailand-malaysia-venezuela-

among-worst-human-trafficking-centers-2014-20/?IR=T [diakses pada 21 November 2017].  

https://www.theguardian.com/global-development/2014/jun/20/thailand-qatar-downgraded-human-trafficking-report
https://www.theguardian.com/global-development/2014/jun/20/thailand-qatar-downgraded-human-trafficking-report
http://www.businessinsider.com/r-us-says-thailand-malaysia-venezuela-among-worst-human-trafficking-centers-2014-20/?IR=T
http://www.businessinsider.com/r-us-says-thailand-malaysia-venezuela-among-worst-human-trafficking-centers-2014-20/?IR=T


tentu ancaman ini bukanlah suatu hal yang dapat dilupakan begitu saja. 

Penahanan bantuan luar negeri ini juga berpengaruh nantinya ke investasi asing 

perusahaan multinasional kedalam industri yang “kaya” akan korban 

perdagangan manusia seperti perikanan.21 Sehingga hal ini tentu dapat 

mengancam kestabilan ekonomi serta hubungan diplomatik dengan Amerika 

Serikat yang telah terjalin sejak 1883, ketika Thailand dan Amerika Serikat 

menandatangani perjanjian Treaty of Amity and Commerce.22  

Kondisi perdagangan manusia yang tinggi di Thailand tersebut memberikan 

dampak ke dalam aspek hubungan perdagangan Thailand. Selain terancam 

hubungan diplomatiknya dengan Amerika Serikat, hubungan Thailand dengan 

EU berada dalam kondisi yang tidak baik, akibat tingginya kasus perdagangan 

manusia di industri perikanan Thailand. Hal ini menyebabkan Thailand 

mendapatkan peringatan yellow card dari EU, dan terancam akan mendapatkan 

red card apabila tidak berhasil untuk mengatasi masalah perdagangan manusia 

dan unregulated fishing tersebut.23  Thailand sendiri merupakan salah satu 

eksportir perikanan terbesar di dunia, dimana angka total ekspor terhadap EU 

pada tahun 2014 mencapai 575 juta Euro.24 Jika Thailand mendapatkan red card 

atau pelarangan ekspor perikanan ke EU, yang mana merupakan importir 

                                                 
21 Ibid.,  
22 Kitty Prasirtsuk, 2017, An Ally at the Crossroads: Thailand in the US Alliance System dalam 

Global Allies: Comparing US Alliances in 21 Century, publikasi oleh ANU Press, hal. 115, 

terdapat di http://www.jstor.org/stable/j.ctt1sq5twz.11 [diakses pada 2 Desember 2017].  
23 Reuters Staff, 23 Mei 2016, Thailand Says EU Extends Grace Period to Clean Up Illegal 

Fishing, Terdapat di https://www.reuters.com/article/thailand-fishing-eu/thailand-says-eu-extends-

grace-period-to-clean-up-illegal-fishing-idUSL3N18K2KR [diakses pada 6 Juli 2018].  
24 European Union, 21 April 2015, Press Release: Commission Warns Thailand Over Insufficient 

Action to Fight Ilegal Fishing, Terdapat di 

http://eeas.europa.eu/archives/delegations/thailand/documents/news/150421-iuu_en.pdf [diakses 

pada 6 Juli 2018].  

http://www.jstor.org/stable/j.ctt1sq5twz.11
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perikanan terbesar di dunia, hal ini tentu dapat mengakibatkan kerugian bagi 

Thailand hingga sebesar US $1 milyar.25  

Dampak yang dibawa dari tingginya kasus perdagangan manusia tersebut 

memberikan ancaman baru bagi Thailand, khususnya dari segi keamanan. 

Perdagangan manusia menjadi suatu potential threat bagi keamanan nasional 

Thailand, yang membuat Perdana Menteri Prayut Chan O-Cha memberikan 

mandat bahwa melawan perdagangan manusia merupakan bagian dari Agenda 

Pembangunan Thailand (Thailand’s Reform Agenda).26 Untuk semakin 

memperkuat komitmennya dalam penanganan isu perdagangan manusia, Prayut 

Chan O Cha mengeluarkan kebijakan Zero Tolerance, yaitu suatu komitmen 

yang berarti bahwa pemerintah Thailand tidak memiliki toleransi sedikitpun 

mengenai perdagangan manusia.27 Prayut juga menggunakan Section 44 untuk 

mengatasi isu perdagangan manusia di industri perikanan Thailand, yang 

merupakan salah satu bentuk tindakan untuk mencegah mendapatkan red card 

dari EU.28 Dalam setiap statement nya terhadap masyarakat umum, Prayut Chan 

                                                 
25 Kate Hodal, 25 Februari 2016, Slavery and Trafficking Continue in Thai Fishing Industry, Claim 

Activist, Terdapat di https://www.theguardian.com/global-development/2016/feb/25/slavery-

trafficking-thai-fishing-industry-environmental-justice-foundation [diakses pada 27 Februari 

2018].  
26 U.S. Department of State, 2016, Thailand 2015 Human Rights Report, Country Reports on 

Human Right Practices for 2015, terdapat di 

https://www.state.gov/documents/organization/253015.pdf [diakses pada 21 November 2017]. 
27 Ministry of Foreign Affairs of The Kingdom of Thailand, 1 Desember 2015, Press Release: 

Progress on Combating Human Trafficking in Thailand, terdapat di 

http://www.mfa.go.th/main/en/media-center/14/62675-Progress-on-Combating-Human-

Trafficking-in-Thailan.html [diakses pada 21 November 2017].  
28 Section 44  merupakan pasal yang mengatur bahwa Prayut Chan O – Cha dapat menggunakan 

kekuasaan eksekutifnya untuk mengatasi isu yang dirasa mengancam keamanan negara Penchan 

Charoensuthipan dan Amornrat Mahitthirook, 25 April 2015, LCT Members Backs Section 44 for 

Fishing, Terdapat di https://www.bangkokpost.com/news/general/540755/lct-member-backs-

section-44-for-fishing [diakses pada 6 Juli 2018].  

https://www.theguardian.com/global-development/2016/feb/25/slavery-trafficking-thai-fishing-industry-environmental-justice-foundation
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O Cha selalu mengatakan bahwa perdagangan manusia merupakan suatu 

ancaman yang harus segera diselesaikan.  

“Look out for officials suspected of being involved with 

both illegal immigration and human trafficking and, 

once caught, to swiftly and resolutely proceed with legal 

procedures against them. Human Trafficking has been 

a problem in Thailand for too long. It must end as soon 

as possible.”29  

Sehingga atas dasar inilah penulis melihat bahwa isu perdagangan manusia 

menjadi suatu hal yang disekuritisasikan oleh Pemerintah Thailand. Isu 

perdagangan manusia menjadi suatu potential threat bagi keamanan negara, 

mengingat dampak yang diberikan signifikan dalam hubungan diplomatik dan 

citra Thailand. Tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Thailand untuk 

mengatasi isu perdagangan manusia menarik untuk dibahas, dan melakukan 

sekuritisasi isu perdagangan manusia sebagai cara untuk mengatasi isu tersebut, 

menunjukkan bahwa isu perdagangan manusia dilihat sebagai ancaman 

keamanan bagi Thailand.  

Berawal dari penempatan Thailand dalam Tier 3 di tahun 2014, hingga 

peningkatan Tier di tahun 2017 dan respon positif yang diberikan oleh 

masyarakat internasional atas usahanya dalam mengatasi isu perdagangan 

manusia, akan menjadi pembahasan dalam penelitian ini. Perubahan dan 

kebijakan baru yang signifikan dalam mengatasi isu perdagangan manusia juga 

terlihat dalam Pemerintahan Prayut Chan O – Cha. Sehingga tingginya angka 

                                                 
29 Ministry of Foreign Affairs of The Kingdom of Thailand, 2015, Thailand’s Trafficking in 

Persons 2014 Country Report, terdapat di http://www.mfa.go.th/main/contents/files/media-center-

20150311-164953-538433.pdf. [diakses pada 21 November 2017].  

http://www.mfa.go.th/main/contents/files/media-center-20150311-164953-538433.pdf
http://www.mfa.go.th/main/contents/files/media-center-20150311-164953-538433.pdf


perdagangan manusia di Thailand yang mengancam hubungan diplomatik 

Thailand menjadi urgensi bagi penelitian ini.   



1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjabaran latar belakang diatas, dapat diambil rumusan masalah 

yaitu “Bagaimana sekuritisasi isu perdagangan manusia di Thailand pada 

masa pemerintahan Perdana Menteri Prayut Chan O Cha tahun 2014 – 2017?” 

1.3. Tujuan Penelitian 

1.3.1. Tujuan Umum 

1. Untuk menjelaskan kajian fenomena dalam studi keamanan, yakni 

fenomena kejahatan transnasional dengan spesifikasi isu 

perdagangan manusia. 

2. Untuk dapat menganalisa rangkaian proses sekuritisasi sebagai 

bagian dalam kajian studi keamanan internasional agar mampu 

melihat rangkaian ancaman keamanan negara. 

1.3.2. Tujuan Khusus 

1. Untuk dapat mengangkat kejahatan transnasional sebagai salah satu 

ancaman tidak hanya dari lingkup global, namun juga states. Dalam 

hal ini bentuk kejahatan transnasional yang akan penulis kaji sebagai 

bagian dari ilmu keamanan internasional adalah perdagangan 

manusia.  

2. Untuk dapat menjelaskan secara utuh terkait proses sekuritisasi yang 

dilakukan oleh suatu negara untuk menangani suatu ancaman. 



1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Akademik 

Membantu menambah pengetahuan bidang Ilmu Hubungan Internasional dalam 

kajian keamanan, khususnya bagian keamanan transnasional, di negara - negara 

ASEAN.  

1.4.2. Manfaat Praktis 

Membantu menjelaskan upaya penanganan dan proses sekuritisasi yang dilakukan 

di domestik dan internasional atas masalah kejahatan transnasional. 

 



BAB II 

KERANGKA PEMIKIRAN 

Dalam bab ini penulis akan menjabarkan mengenai kerangka pemikiran yang 

digunakan untuk membangun alur penelitian. Ada beberapa bagian yang dapat 

dilihat sebagai fondasi penelitian, yaitu studi terdahulu yang merupakan acuan 

utama serta referensi untuk menjelaskan permasalahan penulis ajukan. Kemudian 

adanya kerangka teoritis sebagai bagian dari telaah literatur untuk menjelaskan alur 

penelitian serta relevansinya dengan research question. Selain itu ada bagian seperti 

operasionalisasi teori yang dijabarkan untuk melihat turunan teori dan digunakan 

untuk menganalisis proses sekuritisasi, dan menjawab hipotesa penelitian. Untuk 

menganalisa proses sekuritisasi dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan 

Teori Sekuritisasi yang dikemukakan oleh akademisi dari Copenhagen School, 

yaitu Barry Buzan, Ole Waever, dan Jaap de Wilde.  

2.1. Studi Terdahulu 

Studi terdahulu pertama yang penulis ambil adalah tulisan dari Rizal Sukma, 

yang berjudul “The Securitization of Human Trafficking in Indonesia”.1 

Penelitian ini membahas mengenai masalah isu perdagangan manusia di 

Indonesia dan respon dari aktor, baik negara maupun non, terhadap masalah 

tersebut. Selain itu dibahas juga secara rinci mengenai sekuritisasi isu 

                                                 
1 Rizal Sukma, 2008, The Securitization of Human Trafficking in Indonesia, Diterbitkan oleh S. 

Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University, no. 162. 



perdagangan manusia di Indonesia, yang menurut Rizal tidak lebih diutamakan 

daripada isu seperti separatisme dan terorisme. 

Secara umum isu perdagangan manusia semakin dianggap sebagai masalah 

yang serius oleh negara dan civil society, hal ini akan menuju perubahan status 

isu dari ordinary menjadi urgent. Perubahan status ini merupakan hasil dari 

perkembangan campaign yang semakin pesat oleh aktor baik global maupun 

domestik. Menurut Rizal, aktor – aktor global seperti EU dan UN, dan Amerika 

Serikat, menjadi salah satu faktor utama sekuritisasi di Indonesia terjadi.2 

Aktor global juga dapat mengubah status dari isu tersebut dan menggunakan 

bahasa keamanan untuk meyakinkan audience akan adanya ancaman tersebut.  

Perhatian aktor internasional ini terhadap isu perdagangan manusia dapat 

meningkatkan atensi dan usaha pemerintah negara serta NGO untuk melawan 

isu perdagangan manusia yang ada di Indonesia. Sehingga di Indonesia, dengan 

bantuan dari organisasi internasional dan pemerintah asing, usaha untuk 

melawan perdagangan manusia dilakukan oleh NGO. NGO memiliki peran 

penting unutk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemerintah terhadap 

ancaman isu, serta mendorong pemerintah untuk memberikan respon yang 

sesuai untuk menangani isu tersebut. 

Rizal juga menganalisis bahwa sekuritisasi isu perdagangan manusia di 

Indonesia memiliki tahapan yang sama seperti tingkat global.3 Ada empat 

tahapan yang dapat menjelaskan hal tersebut. Pertama, isu perdagangan 

                                                 
2 Ibid.,  
3 Ibid.,  



manusia di Indonesia disekuritisasi dengan berdasarkan pada HAM. 

Perdagangan manusia dilihat sebagai masalah yang melanggar HAM, dan 

membutuhkan peran negara untuk mengatasi masalah tersebut. Kedua, isu 

perdagangan manusia ini juga dilihat dari segi pendekatan isu migrasi. 

Tingginya masyarakat Indonesia yang bermigrasi keluar negeri, semakin 

membuat masyarakat Indonesia rentan untuk menjadi korban perdagangan 

manusia. Namun sayangnya, negara tidak bisa melindungi rakaytnya untuk 

terhindar dari perdagangan manusia, sehingga negara harus bisa melihat 

dengan lebih jelas ancaman yang ada di isu ini.  

Ketiga, proses sekuritisasi ini juga dibawa melalui proses kriminalisasi 

masalah perdagangan manusia, yang membutuhkan pelaksanaan hukum. 

Dengan negara melihat bahwa isu perdagangan merupakan ancaman, aktor non 

negara dapat mengharapkan negara untuk mengambil tindakan drastis terkait 

melawan isu perdagangan manusia. Keempat, penggunaan bahasa untuk 

menyebut isu tersebut serta menghubungkan dengan isu lain, aktor sekuritisasi 

berusaha untuk meyakinkan pemerintah bahwa isu perdagangan manusia 

merupakan ancaman yang membutuhkan tindakan nyata untuk menangani hal 

tersebut. 

Namun meskipun tahapan sekuritisasi di Indonesia sama seperti proses 

sekuritisasi di tingkat global, Rizal menganggap bahwa ada securitization gap 

dalam proses sekuritisasi tersebut. Usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah 

Indonesia masih dianggap belum serius, seperti alokasi dana yang kurang, atau 

kurangnya komitmen petugas negara dalam pelaksanaan hukum melawan 



perdagangan manusia. Sehingga tindakan yang diambil pemerintah terkesan 

hanya normal politics, dan berbanding terbalik dengan usaha pemerintah dalam 

menangani isu terorisme. Rizal berpendapat gap ini muncul karena adanya 

pendekatan yang state centric dalam melihat masalah perdagangan manusia di 

Indonesia.4 Pendekatan state centric ini cenderung untuk memprioritaskan 

keamanan negara (state security) daripada keamanan individu (human 

security). Hal ini berakibat ke dalam penanganan dan respon pemerintah yang 

karena state centric, penanganan isu perdagangan manusia seolah hanya untuk 

merespon tekanan internasional, serta penanganan terhadap korban 

perdagangan manusia pun cenderung berbeda, karena referent object – nya 

bukanlah masyarakat, tapi negara.5 

Meskipun penelitian ini lebih menggambarkan kondisi sekuritisasi yang 

dilakukan Indonesia terhadap isu perdagangan manusia, dan tidak menjelaskan 

secara detil prosesnya, tetapi ada beberapa kesamaan yang penulis dapatkan 

dengan penelitian ini. Persamaan penelitian ini adalah penulis melihat 

sekuritisasi isu perdagangan manusia sebagai usaha global yang kemudian 

diaplikasikan ke dalam suatu negara. Selain itu penulis juga menggunakan 

pendekatan HAM untuk menggambarkan kondisi perdagangan manusia di 

Thailand. Rizal Sukma juga memberikan 4 tahapan dalam melihat proses 

sekuritisasi isu perdagangan manusia dalam suatu negara, yang akan penulis 

gunakan juga dalam penelitian ini. Namun disini perbedaan penelitian penulis 

                                                 
4 Ibid.,  
5 Ibid.,  



adalah ruang lingkup studi kasus yang berbeda, serta proses yang akan penulis 

tulis terbagi menjadi tiga bagian detil, dan lebih mengutamakan peran 

pemerintah daripada NGO.  

 Studi terdahulu kedua yang penulis ambil adalah tulisan dari Ainsley 

Stinson, yang berjudul “The Securitization of Sex Trafficking: A Comparative 

Case Study of Sweden and the United States”.6 Dalam tesis ini Ainsley 

membahas mengenai sekuritisasi dari perdagangan manusia dengan tujuan 

untuk eksploitasi seksual (sexual exploitation), atau disebut juga sex 

trafficking. Sex trafficking ini mengambil studi kasus pada awal tahun 1990an 

di dua negara, yaitu Swedia dan Amerika Serikat. Dalam mensekuritisasi isu 

sex trafficking, Swedia dan Amerika Serikat menggunakan dua pendekatan 

yang berbeda. Swedia menggunakan pendekatan phobitionist, atau pendekatan 

dimana negara mengkriminalisasikan permintaan atas prostitusi dan sex 

trafficking pada tahun 1999. Berkebalikan dengan Amerika Serikat yang 

menggunakan pendekatan abolitionist, yaitu pendekatan dimana 

mengkriminalisasi isu sex trafficking diasosiasikan juga dengan isu lainnya 

seperti terrorisme.  

 Dalam tesis ini, Ainsley mengajukan research question mengenai 

perbandingan Swedia dan Amerika Serikat dalam proses sekuritisasi isu sex 

trafficking. Ainsley menggunakan dua teori untuk membandingkan proses 

sekuritisasi Swedia dan Amerika Serikat, yaitu teori sekuritisasi dari akademisi 

Copenhagen School, yaitu Barry Buzan dan Ole Waever, serta framing theory. 

                                                 
6 Ainsley Stinson, loc.cit.,  



Framing theory digunakan untuk melihat bagaimana isu sex trafficking 

diperlihatkan, untuk siapa, dan bagaimana framing yang dibuat dapat 

membantu untuk mensekuritisasi isu tersebut. 

 Untuk mensekuritisasi isu sex trafficking yang ada di Swedia dan Amerika 

Serikat, Ainsley menggunakan tiga tahap dari Copenhagen School, yaitu 

speech act, convincing the audience, dan implementation of emergency 

measures. Tetapi untuk dapat mensekuritisasi isu sex trafficking, Ainsley 

membagi menjadi dua proses, yaitu civil society movement dan securitization 

process. Dalam Copenhagen School, sekuritisasi isu sex trafficking 

dikategorikan sebagaimana yang dikatakan oleh Waever7; 

“Urgency, state power claiming the legitimate 

use of extraordinary means, [and] a threat 

seen as potentially undercutting sovereignty.” 

Sekuritisasi dari Copenhagen School, menggunakan melalui bahasa sebagai 

mekanisme untuk mensekuritisasi isu dimana “pembicaraan” tersebut 

merupakan suatu tindakan (the utterance itself is the act), atau disebut juga 

sebagai speech act.8 Ainsley juga menggunakan pengembangan sekuritisasi 

seperti yang dikatakan oleh Buzan, dengan melihat bagaimana isu tersebut 

disekuritisasikan oleh aktor, siapa saja referent object – nya, kemudian 

bagaimana tindakan sekuritisasinya.9 Dalam proses sekuritisasi di Swedia dan 

Amerika Serikat, adanya transisi dari framing isu hingga pernyataan bahwa isu 

sex trafficking merupakan ancaman negara hampir tidak terlihat, dan 

                                                 
7 Barry Buzan, et.al, 1998, Security: A New Framework of Analysis, Colorado: Lynne Riener 

Publishers.  
8 Ibid.,  
9 Ainsley Stinson, loc.cit.,  



melibatkan peniruan bahasa dari hukum prostitusi, yang menyiratkan adanya 

keterkaitan antara dua isu tersebut.10 Tetapi dalam kasus Amerika Serikat, 

framing isu sex trafficking juga dilakukan karena tekanan dari kelompok 

konservatif untuk melihat isu ini sebagai ancaman negara. Hal ini berujung 

dengan menghubungkan isu sex trafficking dengan migrasi illegal dan 

terorisme.11  

Agar dapat melihat proses sekuritisasi ini secara jelas, framing theory yang 

digunakan Ainsley diaplikasikan untuk melihat proses membangun realita 

dimana frames dibuat dan dikembangkan melalui usaha aktif dalam 

meyakinkan orang lain terhadap topik, aktivitas, atau gerakan sosial tertentu. 

Dalam tesis ini, proses awal yang digunakan oleh Ainsley adalah civil society 

movement. Civil society movement merupakan gerakan yang pertama kali 

menginisiasi proses dengan cara melakukan framing atas isu sex trafficking 

sebagai isu HAM, kemudian diadopsi oleh pemerintah dari kedua negara 

tersebut sebagai national threat.12 Seperti adanya gerakan dari kaum feminis 

di Swedia dan Amerika Serikat sejak akhir tahun 1980an yang mengawali 

framing isu sex trafficking melalui kampanye anti kekerasan wanita dan isu sex 

trafficking sebagai bagian dari HAM.  

Persamaan penulis dengan penelitian Ainsley ini adalah penggunaan 

securitization framework dari para akademisi Copenhagen School, untuk dapat 

melihat proses sekuritisasi isu perdagangan manusia di Thailand. Selain itu 

                                                 
10 Ibid.,  
11 Ibid.,  
12 Ibid.,  



kesamaan lingkup isu yang diambil untuk diteliti dapat mempermudah penulis 

untuk menjalankan penelitian ini. Namun perbedaan dari penelitian penulis 

dengan Ainsley adalah perbedaan lingkup kasus yang diambil, dimana penulis 

menggunakan Thailand pada tahun 2014 – 2017 untuk studi kasus penulis. 

Kemudian juga Ainsley menggunakan framing theory sebagai dasar untuk 

meneliti gerakan sosial yang mendorong terjadinya framing isu sex trafficking 

oleh pemerintah dari Swedia dan Amerika Serikat, dan berujung pada 

pendeklarasian isu sex trafficking sebagai national threat. Penulis hanya 

menggunakan teori sekuritisasi sebagai acuan untuk meneliti proses 

sekuritisasi isu perdagangan manusia, tanpa menggunakan teori framing dan 

peran civil society sebagai pendukung awal.  



1.2. Kerangka Teoritis 

1.2.1. Konstruktivisme 

Konstruktivisme dapat dikatakan sebagai suatu hal yang bersifat 

socially constructed. Alexander Wendt mengatakan bahwa 

Konstruktivisme merupakan yang berdasar ketika seseorang bertindak 

terhadap suatu objek, termasuk aktor lain, dengan arti bahwa objek 

tersebut dimiliki oleh mereka.13 Berbeda dengan perspektif lain seperti 

Realisme yang menggunakan pendekatan materialis, serta Rasionalis 

dengan pendekatan instrumentalismenya, Konstruktivisme 

mengembangkan pengertian negara dan apa yang negara inginkan (the 

interest of the state), melalui konstruksi sosial yang rasional.14 

Menurut Anne Marie – Slaughter, Konstruktivisme bukanlah suatu 

teori namun merujuk pada sebuah ontologi.15 Konstruktivisme memiliki 

suatu set asumsi mengenai dunia dan motivasi manusia serta agen yang 

terlibat di dalamnya. Sehingga “lawan” yang tepat untuk 

membandingkan konstruktivisme adalah Rasionalisme, dan 

menggunakan perbandingan ini untuk membangun teori alternatif dalam 

rationalist framework.16 Hal ini seperti yang digambarkan oleh Paul 

                                                 
13 Ian Hurd, 2008, Constructivism dalam Oxford Handbook of International Relations, hal. 300, 

Oxford University Press.  
14 Materialis berarti negara merespon terhadap kebutuhan materiil, power, dan insentif. Sedangkan 

instrumentalisme berarti suatu negara mengejar keinginan pribadi melalui perhitungan cost and 

benefits. Ibid.,  
15 Anne Marie Slaughter, TT, International Relations: Principal Theories, hal. 4, terdapat di 

https://www.princeton.edu/~slaughtr/Articles/722_IntlRelPrincipalTheories_Slaughter_20110509z

G.pdf [diakses pada 16 Januari 2018].  
16 Ibid.,  

https://www.princeton.edu/~slaughtr/Articles/722_IntlRelPrincipalTheories_Slaughter_20110509zG.pdf
https://www.princeton.edu/~slaughtr/Articles/722_IntlRelPrincipalTheories_Slaughter_20110509zG.pdf


Kowert dan Jeffrey Legro, bahwa Konstruktivisme tidak memiliki teori 

kausal dalam membangun suatu identitas, serta memiliki tendensi untuk 

menolak argumen Paradigma Rasionalisme dalam suatu material 

tertentu.17  

Sejak selesainya Perang Dingin para akademisi memiliki kritik 

tersendiri bahwa Konstruktivisme hanya merujuk pada suatu metode, dan 

tidak memiliki teori substantif dalam politik internasional. Para 

akademisi ini melihat bahwa teori – teori yang ada dalam 

Konstruktivisme dapat diaplikasikan ke dalam spesifikasi ilmu ekonomi 

politik internasional (international political economy), namun sulit untuk 

diadaptasi ke dalam ilmu lain seperti sosiologi, perbandingan politik, 

psikologi sosial, dsb.18 Tetapi Konstruktivisme memiliki ruang yang 

terbuka dalam menerima dan mengembangkan paradigmanya agar lebih 

selaras dengan teori hubungan internasional. Karena keterbukaannya 

tersebut, Konstruktivisme selalu mempraktikkan self criticism dan self 

reflective agar dapat memperbaiki teori – teori yang ada di dalamnya 

menjadi lebih selaras dengan teori hubungan internasional.19  

Dalam Konstruktivisme, beberapa variabel penting dalam teori lain 

seperti militer, power, hubungan dagang, institusi internasional, atau 

domestic preferences, bukanlah hal yang utama. Konstruktivisme 

                                                 
17 Ganjar Nugroho, Januari – Juni 2008, Constructivism and International Relations Theories, 

Global & Strategies, Th. II (1), hal. 85-89, terdapat di 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.452.2331&rep=rep1&type=pdf [diakses 

pada 16 Januari 2018].  
18 Ibid.,  
19 Ibid.,  

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.452.2331&rep=rep1&type=pdf


melihat bahwa variabel tersebut dikatakan bukan yang utama karena 

mereka cenderung memiliki arti sosial tertentu, namun dikonstruksi 

melalui teori yang kompleks dan terdiri dari beberapa hal seperti sejarah, 

ide, norma, dan kepercayaan, yang harus dipahami oleh akademisi agar 

dapat memahami perilaku suatu negara.20 Anne memberikan contoh 

perilaku Inggris dan China dalam penyimpanan nuklir. Dalam kasus 

nuklir dari kedua negara tersebut, Konstruktivisme melihat bahwa ada 

pengertian berbeda yang dilihat oleh Amerika Serikat dan memberikan 

pola yang berbeda atas interaksi terhadap dua negara tersebut. China 

dalam menangani kasus nuklir tersebut bertindak menggunakan 

Paradigma Realis, namun didasarkan tidak pada struktur objektif dari 

sistem internasional, namun cenderung pada aspek sejarah budaya 

strategis.  

Dari contoh tersebut kita bisa lihat bahwa fokus dari Konstruktivisme 

cenderung pada konteks sosial dan menekankan pada isu tertentu seperti 

identitas dan kepercayaan. Adanya persepsi sosial seperti kawan dan 

musuh, in-groups dan out-groups, kejujuran dan keadilan, semuanya 

menjadi kunci untuk melihat perilaku suatu negara. Konstruktivisme 

membedakan paham antara logic of consequences dan logic of 

appropriateness. Paham ini dapat dipahami ketika melihat bahwa 

“norma” kedaulatan negara telah mempengaruhi hubungan internasional, 

yang memiliki kecenderungan untuk adanya non – interverence dalam 

                                                 
20 Anne Marie Slaughter, loc.cit.,  



analisa cost and benefit suatu negara.21  Konstruktivisme juga 

memperluas peran aktor non – state seperti NGO atau perusahaan 

transnasional dalam mengubah kepercayaan negara atas isu krusial 

seperti penggunaan lahan ranjau dalam perang atau perdagangan 

internasional.22 Selain itu peran institusi internasional juga dilihat oleh 

Konstruktivisme bukan sebagai “alat pasif” bagi negara, namun mereka 

memiliki kepentingan sendiri yang berlawanan dengan suatu negara.   

1.2.2. Sekuritisasi 

Barry Buzan et.al., dalam bukunya, Security: A New Framework of 

Analysis23, memaparkan bahwa sebenarnya sekuritisasi merupakan teori 

turunan dari konsep keamanan. Dalam konsep keamanan, suatu tindakan 

dapat diambil dengan menggunakan suatu gerakan politik yang 

didasarkan pada peraturan, dengan melakukan framing terhadap isu 

tersebut. Menurut Buzan ada tiga spektrum utama yang dapat memetakan 

isu publik dalam ranah keamanan, yaitu non – politisasi, politisasi, dan 

sekuritisasi. Non – politisasi merupakan sebuah spektrum awal yang 

berarti negara tidak berurusan dengan isu tersebut, dan tidak akan 

berurusan dengan diskusi dan keputusan publik. Politisasi merupakan 

spektrum kedua yang berarti isu tersebut merupakan bagian dari 

kebijakan publik, dan membutuhkan keputusan pemerintah serta alokasi 

                                                 
21 Logic of consequences merupakan istilah dimana tindakan rasional dipilih untuk 

memaksimalkan kepentingan dalam hubungan internasional suatu negara, sedangkan logic of 

appropriateness adalah ketika tindakan rasional dipengaruhi oleh norma sosial yang ada. Ibid.,  
22 Ibid.,  
23Barry Buzan, et.al., op.cit.,   



sumber daya. Sedangkan Sekuritisasi dilihat sebagai bentuk ekstrim dari 

politisasi, dan meskipun negara sebagai aktor utama, Buzan mengatakan 

bahwa sekuritisasi terkadang tidak harus selalu dilakukan oleh negara. 

Sekuritisasi dapat dilakukan juga oleh suatu kelompok sosial yang 

menaikkan isu tersebut ke tingkat yang lebih tinggi, atau mengubah 

status isu menjadi darurat diantara isu lainnya. 

Dalam keamanan sendiri, suatu isu yang dibentuk sebagai isu 

keamanan internasional dikatakan sebagai isu yang lebih penting 

daripada isu lainnya, dan isu ini harus dijadikan prioritas absolut, 

sehingga diperlihatkan sebagai existential threat (ancaman nyata). 

Seorang aktor harus dapat melakukan klaim untuk mengatasi isu tersebut 

melalui extraordinary measures (tindakan luar biasa) yang mampu untuk 

mematahkan regulasi dan peraturan politik pada umumnya dalam proses 

tersebut.  

“If we do not tackle this problem, everything 

else will be irrelevant (because we will not be 

here or will not be free to deal with it in our 

own way).” 

Atas dasar inilah keamanan disebut sebagai hal self referential, karena 

tindakan yang dilakukan untuk isu tersebut menjadi isu keamanan bukan 

karena ancaman tersebut nyata, tetapi karena isu tersebut diperlihatkan 

oleh aktor sebagai suatu ancaman. Sehingga definisi dan kriteria dari 

sekuritisasi dibentuk dengan kesadaran intersubjektif dari existential 

threat tersebut dengan cara yang mampu menarik perhatian, agar memiliki 

efek politik yang substansial. Sekuritisasi dianggap tidak memerlukan 



indikator, karena proses sekuritisasi sebenarnya dapat dipelajari secara 

langsung. Cara untuk mempelajari sekuritisasi sendiri yaitu dengan 

mempelajari pidato dan konstelasi politik. Ketika suatu argumen 

mengenai prioritas dan pentingnya existential threat dilakukan oleh aktor 

melalui pelangggaran politik, dan dapat membuat efek untuk audience 

(audiens) mengerti (toleran) terhadap pelanggaran peraturan yang 

dilakukan oleh aktor, maka kita dapat melihat contoh dari suatu 

sekuritisasi.  

Permulaan dari sekuritisasi adalah ketika adanya sebuah ceramah atau 

pidato yang memperlihatkan bentuk dari existential threat terhadap 

reference object. Tetapi ceramah atau pidato politik yang dilakukan oleh 

aktor tersebut tidak serta – merta menciptakan sekuritisasi, karena 

sekuritisasi dapat dikatakan berhasil hanya jika audience menerima hal 

tersebut.24 Hal ini disebut juga securitizing move (tindakan sekuritisasi). 

Bukan berarti emergency measures harus dilakukan, tetapi ketika 

existential threat harus di debatkan dan mampu untuk menginduksi 

emergency measures yang terlegitimasi tanpa adanya jalan kembali. Jika 

tidak ada tanda – tanda penerimaan atas hal tersebut, maka hanya dapat 

dikategorikan sebagai securitizing move, dan bukan suatu objek yang 

disekuritisasi.  

                                                 
24 Menerima dalam hal ini tidak berarti harus terlalu bebas atau tanpa dominasi, namun berarti 

bahwa perintah selalu dilakukan dengan pemaksaan dan juga persetujuan, karena sekuritisasi tidak 

akan pernah bisa untuk dipaksakan. Ibid., hal. 25.  



Sebuah securitizing move dapat menimbulkan kekacauan dalam 

tindakan bersama yang dibuat antar unit – unit yang terkait. Tindakan 

keamanan ini dinegosiasikan antara securitizing actor dan audience, 

tetapi aktor sekuritisasi dapat mendapatkan persetujuan agar 

mengesampingkan peraturan yang dapat mengikat hal tersebut. Secara 

tipikal seorang aktor akan mengesampingkan aturan tersebut, karena 

menurut aktor suatu ancaman tidak dapat bisa diatasi apabila 

menggunakan cara biasa (umum). Sehingga, sekuritisasi dapat dikatakan 

berhasil ketika telah melewati tiga komponen utama, yaitu existential 

threat, emergency action, dan efek dari hubungan antar unit yang 

melawan peraturan tersebut.  

Dalam pidato keamanan, sebuah isu dapat di dramatisir dan 

diperlihatkan sebagai isu yang membutuhkan prioritas tingkat tinggi. 

Sehingga dengan memberikan label pada isu tersebut sebagai ancaman 

keamanan, seorang aktor dapat melakukan klaim untuk memperlakukan 

isu tersebut melalui extraordinary measures. Tindakan ini dimaksudkan 

bukan untuk memperkirakan banyaknya ancaman secara objektif yang 

dapat membahayakan objek tertentu, namun sebagai bagian dari proses 

untuk membangun pemahamaman bersama atas sesuatu yang dikatakan 

dan direspon sebagai ancaman. Proses sekuritisasi ini disebut juga speech 

act.25 Speech act ini tidak harus didefinisikan dengan menyebutkan kata 

                                                 
25 Tindakan ini bukanlah sebagai tanda untuk menunjukkan sesuatu yang lebih nyata, namun 

ungkapan atas “nyata” itulah yang merupakan tindakannya. Ibid., hal. 26.  



keamanan. Hal yang perlu digarisbawahi adalah pembuatan dari 

existential threat membutuhkan emergency measures, dan penerimaan 

dari pembentukan tersebut oleh audience tertentu.  

Ketika sebuah negara mensekuritisasi sebuah isu, hal tersebut 

merupakan suatu fakta politik yang memiliki konsekuensi, karena 

sekuritisasi akan membuat seorang aktor untuk bertindak dengan cara 

yang tidak biasa. Hal ini sama seperti teori diplomatik klasik yang 

mengatakan bahwa perwakilan negara yang baik harus mengerti awal 

permasalahannya, sehingga akan membuat aktor lawan menjadi 

terancam dan membuat kita menjadi mengerti cara pandang orang 

tersebut. Namun dalam beberapa kasus memang penting bagaimana 

orang lain menilai alasan dari sekuritisasi tersebut, karena hal ini akan 

mempengaruhi bagaimana aktor lain di dalam sistem akan merespon 

terhadap klaim keamanan tersebut. Tetapi, apakah isu tersebut 

merupakan isu keamanan atau tidaknya merupakan suatu hal yang tidak 

bisa diputuskan sendiri. Sekuritisasi adalah hal yang intersubjektif dan 

dikonstruksi secara sosial. Sehingga keberhasilan sekuritisasi adalah 

ketika aktor – aktor berhasil untuk meyakinkan dan mengonstruksi 

audience atas ancaman dari isu tersebut dengan speech act keamanan 

yang dibuat, bukan dari keputusan aktor sendiri.  

2.3. Definisi Konseptual 

Berdasarkan penjabaran teori sekuritisasi diatas, kita dapat katakan bahwa 

sekuritisasi merupakan suatu proses dimana suatu isu dikonstruksi sebagai 



existential threat terhadap referent object oleh aktor, melalui speech act untuk 

meyakinkan audience agar pemahaman mengenai ancaman ini bersifat 

intersubjektif. Kemudian ketika proses sekuritisasi tersebut berhasil, tahapan 

yang selanjutnya dilakukan adalah melakukan suatu tindakan diluar politik 

normal atau extraordinary measures untuk menangani ancaman tersebut.  

Untuk dapat memahami proses sekuritisasi ini, ada tiga konsep yang akan 

penulis gunakan dalam menganalisa sekuritisasi isu perdagangan manusia. 

Tiga konsep tersebut yaitu Speech Act, Acceptance by the Audience, dan 

Extraordinary Measures.  

2.3.1. Speech Act 

Teori sekuritisasi mengatakan bahwa speech act merupakan tindakan 

dimana aktor sekuritisasi menggunakan bahasa dengan istilah keamanan, 

sebagai alat untuk meyakinkan audience akan adanya existential threat 

dari isu tersebut.26 Sebuah speech act diperlukan sebagai penentu akan 

keberhasilan sekuritisasi, karena ditentukan oleh audience yang 

mengetahui speech act tersebut, bukan aktor dari sekuritisasi. Dalam 

menjalankan speech act untuk keberhasilan sekuritisasi, diperlukan aktor 

yang bersama audience dapat mensekuritisasi isu tertentu sebagai bagian 

dari tindakan politik. Aktor politik ini yang melakukan pembentukan atas 

isu politik, dan memerintahkan langkah politik menggunakan cara 

keamanan. Aktor lain yang menurut Buzan dapat membantu untuk 

                                                 
26 Ralf Emmers, Securitization, Terdapat dalam Alan Collins, 2016, Contemporary Security 

Studies, Oxford University Press, hal. 171. 



menginterpretasikan tindakan dari aktor politik adalah para analis. Para 

analis inilah membantu dengan cara menilai keefektifan tindakan aktor, 

dan mempelajari dampak dari tindakan keamanan tersebut.  

Menurut Buzan, sebuah speech act dapat dikatakan berhasil apabila 

dilihat dari tiga facilitating conditions. Pertama, dari kondisi internal untuk 

speech act menggunakan tata bahasa keamanan. Kedua, kondisi sosial 

yang bergantung kepada posisi dari otoritas aktor sekuritisasi, lalu 

hubungan antara pembicara dan audience dapat membuat audience untuk 

menerima klaim yang dibuat dalam tindakan sekuritisasi. Ketiga, adanya 

ancaman tambahan yang dapat memfasilitasi atau menghalangi 

sekuritisasi.  

Agar dapat menjalankan konsep speech act untuk membuat proses 

sekuritisasi berjalan, perlu adanya komponen – komponen yang 

berkorelasi satu sama lain sebagai penunjang keberhasilan speech act. 

Komponen tersebut yaitu:  

2.3.1.1. Securitizing actor 

Merupakan seseorang, atau kelompok, yang melakukan speech act 

keamanan. Biasanya yang masuk dalam kategori ini adalah pemimpin 

politik, birokrat, pemerintah, lobbyist, dan pressure groups. Mereka 

bukanlah referent object untuk keamanan, karena mereka jarang 

membicarakan masalah keamanan hanya untuk kebutuhan keselamatan 

mereka sendiri. Argumen mereka akan berpusat untuk melindungi 

keamanan bagi negara, bangsa, kebudayaan, komunitas lain, prinsip, 



dan sistem. Hanya beberapa aktor seperti pemerintah atau firma yang 

mampu untuk berbicara mengenai keamanan atas nama diri mereka 

sendiri. 

Sebenarnya mendefiniskan “aktor” bukanlah hal yang mudah, 

karena seseorang dapat memisahkan unit – unit yang terkait dalam 

sekuritisasi dan mengatakan, “bukan negara yang bertindak namun 

suatu bagian tertentu, atau individu”. Sehingga mengidentifikasi aktor 

lebih rumit daripada mengidentifikasi referent object. Tahapan 

identifikasinya sama seperti referent object¸ dimana dalam setiap 

tingkatan saling berkesinambungan satu sama lain, namun berbeda 

dengan referent object, aktor dalam speech act tidak mendefinisikan 

“siapa yang berbicara”, tetapi lebih ke pembentukan dari aktor itu 

sendiri. Sehingga siapapun bisa menjadi aktor dalam sekuritisasi. 

Namun karena peran sebagai aktor sekuritisasi membutuhkan peran 

yang “kuat” untuk meyakinkan audience, maka biasanya yang menjadi 

aktor sekuritisasi adalah pemerintah.  

“How to identify the securitizing actor is in 

the last instance less a question of who 

performs the speech than of what logic shapes 

the action. Is it an action according to 

individual logic or organizational logic, and 

is the individual or the organization generally 

held responsible by other actors? Focusing 

on the organizational logic of the speech act 

is probably the best way to identify who or 

what is the securitizing actor.”27 

                                                 
27 Barry Buzan, op.cit., hal. 41.  



2.3.1.2. Existential Threat 

Seperti yang dikatakan dalam Copenhagen School, bahwa 

existential threat adalah suatu kondisi dimana sebuah ancaman nyata 

dan dapat mengancam survival dari referent object. Existential threat 

ini seringkali bukanlah dari isu keamanan, namun berubah menjadi isu 

keamanan ketika isu ini mengancam kestabilan hidup dari referent 

object tersebut. Copenhagen School melihat bahwa untuk 

mengidentifikasikan existential threat dapat dilihat dari lima sektor 

(politik, ekonomi, militer, sosial, lingkungan, yang kesemuanya 

memiliki indikator existential threat yang berbeda – beda. Untuk dapat 

mengetahui sebuah isu menjadi bagian dalam sektor apa, perlu adanya 

identifikasi yang memenuhi indikator dalam setiap sektor – sektor 

tersebut. Sehingga akan lebih mudah untuk menganalisa proses 

sekuritisasi atas isu ancaman tersebut. 

2.3.1.3.Referent object 

Merupakan suatu hal atau objek yang dilihat secara nyata dapat 

terancam, dan mempunyai klaim yang terlegitimasi untuk survival. 

Referent object dari segi keamanan merupakan bagian dari negara atau 

bangsa, namun jika dilihat dari segi negara konsep survival merupakan 

kedaulatan negara, sedangkan dari segi bangsa adalah mengenai 

identitas. Secara prinsip, aktor sekuritisasi dapat berusaha untuk 

mengonstruksi apapun sebagai referent object. Tetapi dalam 



praktiknya, kendala dari facilitating conditions berarti aktor akan lebih 

sukses dengan beberapa tipe dari referent objects daripada lainnya.  

Secara keseluruhan referent object ini harus membuat legitimasi 

keamanan agar dapat mengklaim keselamatan dirinya. Birokrasi, dan 

rezim politik jarang untuk dapat menjamin survival dan pada akhirnya 

tidak diklasifikasikan sebagai referent object. Secara logika mereka 

dapat mencoba untuk mengklaim survival yang menuju legitimasi 

keamanan, tetapi dalam kenyataannya ada batasan sosial yang dapat 

mengkategorikan mana yang bisa disekuritisasi dan mana yang tidak, 

meskipun kadang batasan itu dapat berubah. Sehingga dari sini kita lihat 

bahwa analisa keamanan hanya berkepentingan dalam tahapan 

sekuritisasi yang mana orang lain mengikuti aktor sekuritisasi utama, 

kemudian membuat suatu konstitusi intersubjektif atas referent object 

dalam skala besar.  

Dalam penelitian ini, referent object dapat di definisikan sebagai 

sekelompok vulnerable groups yang seringkali terjebak menjadi korban 

perdagangan manusia. Banyaknya pekerja migran yang masuk ke 

Thailand, serta kelompok Tribe Hills di wilayah utara Thailand menjadi 

vulnerable groups yang perlu dilindungi oleh negara karena 

kehidupannya yang terancam. Klaim mereka untuk survive dirasa sulit 

akibat kurangnya dokumen resmi yang dapat membantu mereka untuk 

dilindungi negara. Disinilah Pemerintah Thailand melakukan 

konstruksi terhadap audiens bahwa vulnerable groups ini menjadi 



bentuk referent object yang terancam akibat adanya isu perdagangan 

manusia sebagai existential threat bagi negara.  

2.3.2. Acceptance by the Audience 

Acceptance by the Audience merupakan konsep kedua yang dapat 

menjadi penentu keberhasilan dari sekuritisasi. Proses sekuritisasi tidak 

akan berjalan apabila speech act yang dilakukan oleh aktor tidak mampu 

untuk meyakinkan audience. Seperti yang dikatakan Barry Buzan bahwa 

speech act dapat dikatakan sebagai securitizing move hanya jika audience 

menerima hal tersebut, sehingga isu ancaman dapat disekurisasi dengan 

sukses. Ralf Emmers mengatakan bahwa penggunaan bahasa dalam 

speech act dapat digunakan untuk meyakinkan relevant audience akan 

bahaya dari isu tersebut.28Artikulasi dari istilah keamanan dapat 

mengondisikan audience dan memberikan aktor untuk memobilisasi 

kekuasaan negara dan melakukan tindakan diluar politik normal, atau 

extraordinary measures. Sehingga dari sini kita dapat lihat bahwa 

audience memegang peranan penting dalam proses sekuritisasi untuk 

dapat membuat aktor melakukan extraordinary measures, yang berguna 

dalam menangani isu ancaman tersebut. 

Ada beberapa kritik yang mengatakan bahwa pendefinisian peran 

audience dalam teori sekuritisasi masih belum jelas dan perlu 

dipertanyakan. Thierry Balzacq mendefinisikan proses sekuritisasi sebagai 

suatu praktik strategis yang berfokus untuk meyakinkan audience agar 

                                                 
28 Ralf Emmers, op.cit.,  



menerima klaim bahwa perkembangan spesifik atas suatu isu tersebut 

cukup mengancam dan membutuhkan kebijakan yang harus segera 

dilakukan untuk mengurangi hal tersebut.29 Dari pendefinisian tersebut 

Balzacq memisahkan perbedaan moral dan formal dalam artikulasi 

sekuritisasi, dan aktor berusaha untuk tampil terbuka di depan audience. 

Audience dapat bervariasi dan berbeda – beda, tergantung pada fungsi dari 

tindakan sekuritisasi tersebut, sehingga tindakan sekuritisasi dapat 

memiliki audience yang bervariasi, bahkan dalam beberapa kasus dapat 

termasuk seluruh bangsa (large scales), namun bisa juga hanya audience 

tertentu (narrow scales).30 Audience juga memberikan dukungan kepada 

aktor berupa dukungan moral dan formal, yang dibutuhkan untuk 

mensekuritisasi isu ancaman.  

2.3.3. Extraordinary Measures 

Sebuah sekuritisasi isu tidak akan berhasil apabila tidak dilakukan 

dengan extraordinary measures untuk mengurangi atau menangani isu 

ancaman tersebut. Extraordinary measures dilakukan oleh aktor 

sekuritisasi tepat setelah tahapan Acceptance by the Audience sudah 

dilakukan dan audience tersebut setuju dan mendukung untuk 

menganggap isu tersebut sebagai ancaman. Pendefinisian dari 

                                                 
29 Thierry Balzacq seperti dikutip dari Marius Ghincea, 2017, The Audience(s) in Securitization 

Theory, hal. 2, Jurnal terdapat di 

https://www.researchgate.net/publication/320508412_The_Audiences_in_Securitization_Theory?e

nrichId=rgreq-8ea6cb2ec77e89256c4de3f762b491c4-

XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMyMDUwODQxMjtBUzo1NTEyODc4MDIzOTI1NzZ

AMTUwODQ0ODY2MjM1Mw%3D%3D&el=1_x_2&_esc=publicationCoverPdf [diakses pada 

4 Desember 2017] 
30 Ibid.,  

https://www.researchgate.net/publication/320508412_The_Audiences_in_Securitization_Theory?enrichId=rgreq-8ea6cb2ec77e89256c4de3f762b491c4-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMyMDUwODQxMjtBUzo1NTEyODc4MDIzOTI1NzZAMTUwODQ0ODY2MjM1Mw%3D%3D&el=1_x_2&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/publication/320508412_The_Audiences_in_Securitization_Theory?enrichId=rgreq-8ea6cb2ec77e89256c4de3f762b491c4-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMyMDUwODQxMjtBUzo1NTEyODc4MDIzOTI1NzZAMTUwODQ0ODY2MjM1Mw%3D%3D&el=1_x_2&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/publication/320508412_The_Audiences_in_Securitization_Theory?enrichId=rgreq-8ea6cb2ec77e89256c4de3f762b491c4-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMyMDUwODQxMjtBUzo1NTEyODc4MDIzOTI1NzZAMTUwODQ0ODY2MjM1Mw%3D%3D&el=1_x_2&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/publication/320508412_The_Audiences_in_Securitization_Theory?enrichId=rgreq-8ea6cb2ec77e89256c4de3f762b491c4-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMyMDUwODQxMjtBUzo1NTEyODc4MDIzOTI1NzZAMTUwODQ0ODY2MjM1Mw%3D%3D&el=1_x_2&_esc=publicationCoverPdf


extraordinary measures sendiri adalah suatu tindakan yang dilakuan diluar 

politik normal (peraturan biasa), yang mana diluar dari prosedur dan 

pendekatan yang biasanya dilakukan.31 Extraordinary measures ini 

dilakukan secara spesifik untuk merespon insiden atau krisis dan 

membutuhkan emergency powers serta tindakan lain yang tidak 

terlegislasi. Secara singkatnya, extraordinary measures dibutuhkan untuk 

merespon isu spesifik yang menjadi existential threat untuk referent 

object.  

Pengadopsian dan pengimplementasian extraordinary measures 

membutuhkan identifikasi dan klasifikasi atas suatu isu agar dapat 

ditangani dengan segera. Tindakan ini dapat dilakukan tergantung konteks 

dan keadaan dari ancaman tersebut. Existential threat untuk lingkungan, 

ekonomi, atau bahkan ideologi negara, membutuhkan extraordinary 

measures yang berbeda. Aktor sekuritisasi dapat membuat speech act yang 

berhasil dan pada saat yang bersamaan masih menentukan bagaimana 

untuk menangani existential threat melalui prosedur politik biasa, daripada 

extraordinary measures.  

Seperti yang dikatakan Buzan dan Waever bahwa pengadopsian dari 

extraordinary measures bukanlah hal yang harus dilakukan. Namun ada 

beberapa argumen yang mengatakan bahwa tindakan sekuritisasi secara 

utuh meliputi tindakan diskursif (speech act dan pemahaman bersama atas 

ancaman) serta non – diskursif (implementasi kebijakan). Sehingga dari 

                                                 
31 Ibid.,  



sini dapat dilihat bahwa tindakan sekuritisasi merupakan proses yang 

tergantung dari kesuksesan speech act, yang dapat meyakinkan relevant 

audience akan adanya existential threat yang dibantu dengan 

pengadopsian extraordinary measures oleh aktor untuk mendefinisikan 

ancaman tersebut. 

2.4.  Operasionalisasi Teori 

Berdasarkan penjabaran teori dan pendefinisian konsep diatas, penulis 

akan melakukan operasionalisasi teori yang di dasarkan pada pendefinisian 

konsep. Konsep – konsep ini akan penulis turunkan menjadi beberapa bagian 

yaitu variabel, indikator, dan parameter agar dapat membangun dasar 

pemikiran sekaligus analisa untuk penelitian ini. 

Konsep pertama adalah speech act. Sesuai dengan fokus isu yang akan 

penulis teliti proses sekuritisasinya yaitu isu perdagangan manusia, dan 

konsep ini menyatakan bahwa suatu isu di deklarasikan oleh aktor sebagai 

ancaman nyata harus ditangani dengan segera. Sehingga atas dasar tersebut 

penulis menggunakan variabel securitizing move. Indikator yang penulis 

gunakan untuk variabel ini adalah adanya securitizing actor yang melakukan 

speech act untuk mengartikulasikan isu yang memiliki existential threat 

terhadap keamanan dari referent object tertentu. Operasionalisasi dari 

indikator tersebut yaitu aktor Perdana Menteri Prayut Chan O - Cha beserta 

seluruh stakeholder dalam kabinet pemerintahannya mengeluarkan 

statement, press release, atau laporan atas kejahatan human trafficking di 

Thailand.  



Konsep kedua yaitu Acceptance by the Audience. Dalam konsep ini speech 

act tidak dapat dikatakan berhasil apabila belum mampu untuk 

mempengaruhi audience. Untuk konsep ini penulis akan menggunakan 

beberapa variabel yang sesuai dengan istilah relevant audience sepeti 

dijabarkan sebelumnya. Variabel tersebut yaitu: 

a. Civil Society, dimana variabel ini diukur melalui dua hal. Pertama adalah 

bentuk awareness civil society mengenai masalah perdagangan manusia yang 

dilihat melalui parameter berupa survey atau polling atas ancaman isu 

perdagangan manusia yang menimpa masyarakat Thailand serta imigran. 

Sedangkan indikator kedua merujuk kepada dukungan dari civil society 

terhadap aktor untuk menangani masalah ini lebih mendalam. 

Operasionalisasi untuk indikator ini adalah liputan media massa mengenai 

dukungan NGO terhadap pemerintah Thailand dalam menangani ancaman isu 

perdagangan manusia di Thailand.  

b. Epistemic Community, dimana variabel ini memiliki indikator berupa 

dukungan yang diberikan oleh kelompok khusus terhadap aktor dalam 

menangani existential threat. Operasionalisasi untuk indikator ini adalah 

adanya penelitian, symposium, dan statement di media massa mengenai 

kondisi perdagangan manusia di Thailand.  

Konsep ketiga yaitu extraordinary measures. Seperti yang dikatakan 

dalam Teori Sekuritisasi bahwa suatu tindakan diluar politik normal bisa 

dilakukan apabila proses sekuritisasi sudah sukses dilakukan. Dalam hal ini 



penulis akan menggunakan beberapa variabel yang berhubungan dengan 

konsep extraordinary measures, yaitu: 

a. Emergency Measures, dimana dalam variabel ini akan dilihat melalui 

indikator berupa adanya tindakan – tindakan darurat yang dikeluarkan oleh 

securitizing actor untuk menangani existential threat yang dalam hal 

sekuritisasi isu perdagangan manusia ini securitizing actor adalah Pemerintah 

Thailand. Operasionalisasi yang digunakan adalah adanya tindakan berupa 

implementasi kebijakan Zero Tolerance, dan Section 44 sebagai bentuk 

tindakan yang diambil oleh Pemerintah Thailand dalam mengatasi isu 

perdagangan manusia. 

Untuk dapat melihat secara detil, berikut adalah penjabaran operasionalisasi 

teori yang penulis ringkas dalam tabel dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.1. Operasionalisasi Teori Sekuritisasi 



a. Speech Act 

Konsep Variabel Indikator Operasionalisasi 

 

 

 

 

 

Speech Act 

 

 

 

 

Securitizing 

Move 
 Securitizing actor 

sebagai pelaku 

speech act untuk 

memberitahu 

adanya existential 

threat terhadap 

referent object.  

 Perdana Menteri 

Prayut Chan O 

Cha beserta 

seluruh 

stakeholder 

mengeluarkan 

statement, press 

release, atau 

laporan atas 

kejahatan 

perdagangan 

manusia 

Sumber: Hasil olahan penulis



b. Acceptance by the Audience 

Konsep Variabel Indikator Operasionalisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acceptance by 

the Audience 

Civil Society  Bentuk awareness 

civil society 

mengenai 

existential threat 

 

 

 

 

 

 

 Dukungan dari 

civil society 

terhadap aktor 

untuk menangani 

ancaman isu 

existential threat  

 Survey atau 

polling mengenai 

dukungan 

masyarakat 

dalam 

penanganan 

ancaman isu 

perdagangan 

manusia. 

 

 Liputan dari 

media massa atas 

dukungan NGO 

terhadap 

pemerintah 

Thailand dalam 

menangani isu 

perdagangan 

manusia.  

 

 

 

 

Epistemic 

Community 

 

 

 Dukungan dari 

akademisi atau think 

tank terhadap aktor 

dalam menangani 

existential threat 

 Penelitian, 

symposium, atau 

statement di media 

mengenai kondisi 

perdagangan 

manusia di 

Thailand 

 

 

 

Sumber: Hasil olahan penulis



c. Extraordinary Measures 

Konsep Variabel Indikator Operasionalisasi 

 

 

Extraordinary 

Measures 

 

 

Emergency 

Measures 

 Tindakan yang 

dikeluarkan oleh 

securitizing actor 

sebagai upaya 

dalam menangani 

existential threat 

 Melakukan 

tindakan berupa 

implementasi  

kebijakan Zero 

Tolerance, dan 

penerapan 

tindakan dari 

Section 44 oleh 

Perdana Menteri 

Prayut Chan O - 

Cha 
Sumber: Hasil olahan penulis 

 



2.5. Alur Pemikiran 



2.6. Hipotesa Penelitian 

Sekuritisasi isu perdagangan manusia di Thailand tahun 2014 – 2017 dilakukan 

melalui tiga tahapan analisa sekuritisasi, pertama adalah Speech Act yang dilakukan 

oleh Pemerintah Thailand sebagai securitizing actor, yang kemudian diterima oleh 

audiens (Acceptance by the Audience) yang mengeluarkan berbagai bentuk 

dukungan atas kepercayaan bahwa existential threat yaitu isu perdagangan manusia 

tersebut ada dan mengancam referent object, sehingga perlu adanya extraordinary 

measures berupa pengimplementasian kebijakan Zero Tolerance, dan penerapan 

tindakan Section 44 oleh Pemerintah Thailand sebagai bentuk penanganan darurat 

dari isu perdagangan manusia. 

 



BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Jenis Penelitian 

 Penelitian ini merupakan penelitian berjenis kualitatif dan bersifat 

deskriptif. Jenis penelitian kualitatif dipilih untuk mempermudah penulis 

dalam menganalisa data yang diperlukan dalam melihat proses sekuritisasi. 

Sedangkan penelitian yang bersifat deskriptif dipilih karena, dalam penelitian 

ini penulis akan memberikan analisa secara rinci proses sekuritisasi isu 

perdagangan manusia di Thailand, yang dimulai sejak tahun 2014 – 2017.  

Nantinya juga ada hipotesis yang dibuat untuk membuktikan research question 

dan relevansi teori yang digunakan. 

3.2. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini memiliki jangkauan tahun yang terbatas, yakni dari tahun 

2014 – 2017. Dalam rentang waktu tersebut, terjadi pergantian rejim di 

Thailand serta penanganan perdagangan manusia yang menurun, hingga 

puncaknya berada dalam Tier 3 di tahun 2017. Berada dalam Tier 3 tentu 

membuat citra Thailand di negara internasional, terutama Amerika Serikat 

menurun karena dianggap tidak mampu untuk melindungi dan menangani 

permasalahan HAM di negaranya sendiri. Sehingga atas dasar inilah Prayut 

Cha O – Cha selaku Perdana Menteri Thailand yang baru mengumumkan 

bahwa perdagangan manusia merupakan bagian top priority agenda nasional, 

dan mengeluarkan kebijakan zero tolerance untuk melawan perdagangan 



manusia. Sedangkan ruang lingkup isunya berfokus terhadap isu perdagangan 

manusia yang menggunakan Thailand sebagai objek negara untuk studi kasus 

penelitian.  

3.3. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini akan dilakukan melalui 

teknik data sekunder. Teknik data sekunder merupakan teknik yang 

menggunakan studi pustaka, dimana penulis akan berfokus untuk 

menggunakan data tekstual seperti buku, jurnal, artikel, statement pemerintah, 

publikasi negara mengenai isu yang terkait, bentuk campaign yang dilakukan 

oleh pemerintah, dan publikasi berita online. Penulis juga akan menggunakan 

data visual seperti gambar atau data statistik yang mampu menunjang analisis 

penelitian. Semua data ini di dapatkan tidak secara langsung, melainkan 

penulis unduh secara online atau dari pihak lain.  

3.4. Teknik Analisa Data 

 Sama seperti jenis penelitian, teknik analisa data yang penulis gunakan 

adalah analisa data kualitatif. Analisa kualitatif merupakan teknik analisa yang 

lebih berfokus terhadap kata – kata atau gambar, dan biasanya tidak 

mengandung angka.1 Dari berbagai data yang sudah dikumpulkan oleh penulis, 

akan diolah menjadi proses dan hasil dari analisa penelitian, yang akan disusun 

menjadi serangkaian paragraf.  

                                                 
1 Lexy J. Moeloeng dalam Uber Silalahi, 2009, Metode Penelitian Sosial, Bandung: Pt. Refika 
Aditama, hal. 39.  



3.5. Sistematika Penulisan 

 Dalam penelitian ini, sistematika penulisan terbagi menjadi enam bab 

dengan teknik penulisan sebagai berikut:  

BAB I merupakan Bab Pendahuluan yang terdiri atas latar belakang 

penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan untuk melakukan penelitian, 

serta manfaat yang didapatkan dari penelitian tersebut. 

BAB II merupakan Bab Kerangka Pemikiran yang terdiri atas studi 

terdahulu, kerangka teoritis, operasionalisasi konsep, alur pemikiran, serta 

hipotesa yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian.  

BAB III merupakan Bab Metodologi Penelitian yang berisi mengenai jenis 

dan ruang lingkup penelitian, serta metode – metode yang digunakan untuk 

pengumpulan dan penulisan data.  

BAB IV merupakan Bab Pembahasan yang berisi mengenai sejarah, dan 

situasi perdagangan manusia di Thailand secara spesifik yang dimulai sejak 

sebelum masa pemerintahan Prayut Chan O – Cha hingga masa 

pemerintahannya.  

BAB V merupakan Bab Analisa yang berisi penjabaran analitis dari 

sekuritisasi isu perdagangan manusia pada masa pemerintahan Prayut Chan O 

– Cha sejak tahun 2014 – 2017.  

BAB VI merupakan Bab Penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil 

analisa penelitian.



 



BAB IV 

GAMBARAN UMUM PERDAGANGAN MANUSIA DI THAILAND 

Bab ini akan membahas lebih rinci mengenai perdagangan manusia di 

Thailand. Seperti yang sudah dijabarkan sebelumnya, bahwa Pemerintah Thailand 

menetapkan perdagangan manusia merupakan national top priority dan dapat 

menjadi ancaman bagi keamanan penduduk Thailand. Sebelum membahas 

mengenai sejarah dan ancaman perdagangan manusia di Thailand, penulis akan 

terlebih dahulu menjelaskan secara singkat keterkaitan kejahatan perdagangan 

manusia di Kawasan Asia Tenggara. Kemudian agar dapat mengetahui gambaran 

umum perdagangan manusia di Thailand, penulis akan membagi bab ini kedalam 

dua sub – bab. Sub – bab pertama akan menjelaskan secara singkat mengenai 

sejarah perdagangan manusia di Thailand, yang dimulai pada Periode Ayutthaya 

abad 14, hingga era modern tepat pada masa pemerintahan Perdana Menteri Prayut 

Chan O Cha tahun 2014.  

Kemudian setelah membahas sejarah, dalam sub – bab kedua penulis akan 

menjabarkan mengenai alasan penyebab perdagangan manusia dikatakan sebagai 

ancaman nasional di Thailand. Pemberian pengertian mengenai bentuk ancaman 

yang muncul dari isu perdagangan manusia, dapat menjadi dasar bagi penulis dalam 

menganalisa keseluruhan tahapan sekuritisasi yang dilakukan. Ancaman ini 

sekaligus menjadi pendorong bagi Pemerintah Thailand untuk melakukan 

sekuritisasi isu perdagangan manusia dibawah pemerintahan Perdana Menteri 

Prayut Chan O – Cha pada tahun 2014 hingga masa sekarang.  

 



Kejahatan transnasional di Asia Tenggara merupakan isu penting yang 

mengancam keamanan regional kawasan.1 Masalah kejahatan transnasional di Asia 

Tenggara sangatlah parah dan beragam, mulai dari terrorism, drug trafficking, 

money laundering, perdagangan manusia, piracy, dan arms smuggling. Diantara 

sekian banyak kasus kejahatan transnasional yang ada, drugs trafficking, terrorism, 

dan perdagangan manusia merupakan kasus terparah yang terjadi di Asia Tenggara. 

Drugs trafficking merupakan jenis kejahatan transnasional yang populer di negara 

golden triangle, yaitu Laos, Myanmar, dan Thailand.2 Ketiga negara tersebut 

merupakan produsen dan kawasan transit untuk penjualan narkoba yang dikirim ke 

seluruh penjuru dunia. Selain drugs trafficking, perdagangan manusia juga salah 

satu jenis kejahatan transnasional yang populer di Kawasan Asia Tenggara. Hampir 

semua negara terlibat dalam perdagangan manusia, dimana Thailand, Filipina, 

Indonesia, dan Malaysia merupakan negara dengan tingkat terparah di kawasan 

tersebut.  

Perdagangan manusia di Asia Tenggara sendiri meningkat ketika beberapa 

negara kawasan memasuki tahapan industrialisasi dalam sistem perekonomiannya. 

Hal ini menyebabkan adanya kesenjangan diantara negara – negara Kawasan Asia 

Tenggara, yaitu negara berekonomi pesat (industrialisasi), dan negara yang berada 

dalam konflik atau pemulihan dari kolonisasi negara barat.3 Dari kesenjangan ini 

                                                 
1 Ralf Emmers, 2002, The Securitization of Transnational Crime in ASEAN, Working Paper 

diterbitkan oleh The Institute of Defence of Strategic Studies, hal. 1, no. 39.  
2 Ibid., hal. 6.  
3 Diana Betz, 2009, Human Trafficking in Southeast Asia: Causes and Policy Implications, Tesis 

diterbitkan oleh Naval Postgraduate School Institute, hal. 30, Terdapat di 

https://calhoun.nps.edu/bitstream/handle/10945/4768/09Jun_Betz.pdf?sequence=1 [diakses pada 

19 Februari 2018].  

https://calhoun.nps.edu/bitstream/handle/10945/4768/09Jun_Betz.pdf?sequence=1


maka akan tercipta standar hidup dan tingkat kemakmuran yang berbeda – beda di 

negara Kawasan Asia Tenggara. Beberapa negara di Kawasan Asia Tenggara 

seperti Kamboja dan Laos, terjebak dalam konflik sipil yang berkelanjutan 

menyebabkan masyarakat negaranya berada dalam kemiskinan. Sedangkan 

beberapa negara lain seperti Thailand dan Singapura, berada dalam kondisi 

pertumbuhan ekonomi tinggi dengan keadaan penduduknya yang semakin modern.  

Dari kesenjangan inilah yang akan memicu tingginya angka migrasi dalam 

Kawasan Asia Tenggara, karena banyak orang memilih untuk meninggalkan 

negaranya agar tidak terus menerus terjebak dalam kemiskinan. Migrasi penduduk 

ini juga menjadi salah satu faktor awal ketika meningkatnya demand pekerja lokal 

oleh negara industrialisasi di Kawasan Asia Tenggara.4 Namun sayangnya, pekerja 

lokal ini melakukan lobbying kepada majikannya untuk mendapatkan gaji serta 

lingkungan kerja nyaman, yang pada masa itu industri peternakan, pertanian, dan 

pabrik di negara maju tidak memiliki dan mau untuk mewujudkan hal tersebut.5 

Sehingga para pemilik industri mulai mencari dan mempekerjakan pekerja migran 

dari negara lain. Pekerja migran ini mau untuk dipaksa bekerja dengan gaji rendah 

dan lingkungan kerja yang berbahaya, demi mendapatkan uang dan pekerjaan untuk 

menghidupi diri. Sedangkan dari segi majikan atau perekrut, pekerja murah ini 

sangatlah menguntungkan, dan mereka mendapatkan keuntungan tinggi sehingga 

bisnisnya dapat terus berjalan. Dengan semakin meningkatnya perkembangan 

ekonomi global, banyak negara – negara maju ini yang bergantung pada jalannya 

                                                 
4 Ibid.,  
5 Ibid., hal. 31.  



industri tersebut untuk meningkatkan pemasukan negara, dan menjaga persaingan 

dengan negara dalam kawasan.  

Para pelaku perdagangan manusia atau traffickers menyadari peluang dari 

kesenjangan yang ada di Kawasan Asia Tenggara. Kemiskinan yang tinggi dan 

pesatnya tingkat pertumbuhan negara industri baru, membuat traffickers mulai 

membangun jaringan untuk memenuhi supply dan demand di negara – negara 

kawasan. Dari sinilah mulai munculnya forced labour di Kawasan Asia Tenggara. 

Semakin banyak negara yang memasuki masa industrialisasi, semakin banyak pula 

pekerja yang dibutuhkan untuk mewujudkan hal tersebut. Hal ini tidak hanya 

berlaku dalam kasus pekerja saja, namun juga sex tourism di Asia Tenggara. Sex 

tourism menjadi suatu pendapatan “terselubung” dari wisata tradisional, dan 

menjadi populer melalui globalisasi. Sama seperti kasus migrasi pekerja, industri 

seks di Asia Tenggara mulai berkembang pada tahun 1960an dan 1970an, ketika 

beberapa negara beralih ke industrialisasi dan mempromisikan wisata tradisional 

sebagai cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.6 Banyak negara yang 

bergantung pada keuntungan dari wisata tradisional, dan pada akhirnya mulai 

mendukung pertumbuhan dari sex tourism. Dengan adanya globalisasi yang 

membuat perjalanan antar negara semakin mudah dan terjangkau, sex tourism di 

Asia Tenggara juga semakin populer melalui internet. 

Perkembangan sex tourism di Asia Tenggara juga dapat dilihat dari segi 

historisnya. Dimana pada masa itu pasukan militer Amerika Serikat tersebar di 

hampir seluruh kawasan Asia Tenggara sejak selesainya Perang Dunia II. Hal ini 

                                                 
6 Ibid., hal. 32.  



tidak hanya berpengaruh pada meningkatnya demand untuk pekerja seks di wilayah 

tersebut, namun juga di bagian terpencil di wilayah kawasan.7 Karena demand yang 

tinggi ini, maka rumah pelacuran banyak dibangun di sekitar pangkalan militer dan 

wilayah perkotaan. Untuk memenuhi demand ini juga banyak yang dipekerjakan 

secara paksa untuk menjadi pekerja seks di wilayah – wilayah tersebut. Tetapi 

ketika keterlibatan militer Amerika Serikat di kawasan mulai menurun, maka 

pekerja seks ini tidak memiliki pekerjaan, dan memutuskan untuk pergi ke kota 

besar dan memperkejakan dirinya sendiri untuk menjual jasa seksual.  

Sehingga dari sinilah mulainya pertumbuhan sex tourism yang semakin 

memarak di Kawasan Asia Tenggara, dan banyak negara melihat sex tourism 

memiliki potensi untuk mengembangkan wisata negara. Hasilnya adalah pusat – 

pusat industri seks di beberapa negara Kawasan Asia Tenggara diperbolehkan 

untuk mengembangkan sex tourism selama beberapa dekade, yang menguntungkan 

traffickers dan turis dari seluruh dunia. Meningkatnya sex tourism membuat 

traffickers mengambil peluang dengan memanfaatkan pria, wanita, dan anak – anak 

yang tidak ingin terjebak dalam kemiskinan di negaranya, untuk bekerja di industri 

seks. Faktor kesenjangan dan historis ini menjadi dua pendorong utama untuk 

perkembangan perdagangan manusia di Asia Tenggara. 

Tercatat sebanyak 200.000 sampai 225.000 wanita dan anak – anak 

diperdagangkan di seluruh Kawasan Asia Tenggara.8 Angka korban yang tinggi ini 

terjadi karena beberapa hal, seperti kemiskinan, tingkat korupsi tinggi, yang 

                                                 
7 Ibid., hal. 33.  
8 Karen McKee, 2012, The Ineffective Securitization of Human Trafficking in Southeast Asia: 

Puzzles and Problems, Tesis diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Politik. Vancouver: Univeristy of 

British Colombia, hal. 6.  



menyebabkan demand untuk pekerja di industri seks serta pabrik dan perikanan 

meningkat. Biasanya sistem perdagangannnya pun hampir sama, negara – negara 

yang lebih maju akan menjadi tujuan penjualan korban dari negara miskin. Amarajit 

Kaur membagi dua jenis sistem migrasi yang terjadi dalam Kawasan Asia 

Tenggara.9 Pertama adalah sistem archipelagic, dimana korban diperdagangkan 

dari Filipina dan Indonesia menuju Malaysia, Singapura, dan Brunei. Sistem kedua 

yaitu Mekong subregional system, dimana Thailand merupakan titik destinasi 

utama untuk memperdagangkan korban forced labour dan sex trafficking dari 

Myanmar, Kamboja, Laos, dan Vietnam. Sistem ini juga sama untuk aliran migrasi 

baik legal maupun illegal. Selain itu korban juga diperdagangkan diluar Kawasan 

Asia Tenggara, antara lain Jepang, Kanada, Afrika Selatan, dan Timur Tengah.10 

Terdapat juga korban dari luar Kawasan Asia Tenggara seperti Fiji dan Asia Tengah 

yang diperdagangkan ke dalam negara – negara kawasan.  

Kawasan Asia Tenggara juga terkenal akan statusnya sebagai hotspot untuk 

perdagangan manusia. Beberapa negara seperti Filipina, Indonesia, dan Thailand 

merupakan tiga negara dengan tingkat perdagangan manusia yang tinggi di 

Kawasan Asia Tenggara. Filipina misalnya, sebagai negara yang berada dalam 

sistem archipelagic untuk perdagangan manusia, lebih dari 6 juta masyarakat 

Filipina yang diperdagangkan ke luar negeri menurut CFO.11 Dimana dari 1.8 

                                                 
9 Amarajit Kaur, 2006, dalam Managing the Border: Regulation of International Labour 

Migration and State Policy Responses to Global Governance in Southeast Asia. Ibid., hal. 7.  
10 U.S. Department of State, 2014, loc.cit.,  
11 Jorge Tigno, 2003, Trafficking in Human Beings from the Philippines: Examining the 

Experiences and Perspectives of Victims and Non-Governmental Organisations, Laporan dari 

United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute (UNICRI), hal. 2, terdapat 

https://www.unodc.org/pdf/crime/human_trafficking/Exec_summary_ISDS.pdf  [diakses pada 19 

Februari 2018].  



jutanya tidak memiliki dokumen legal. Di tahun 1995 saja tercatat bahwa lebih dari 

100.000 masyarakat Filipina yang bekerja secara ilegal di Jepang.12 Biasanya 

korban dari Filipina ini pergi ke Jepang melalui jalur langsung (ke tujuan), atau 

transit di negara Korea dan Taiwan. Dalam beberapa kasus, korban juga dapat 

diperdagangkan ke negara kawasan lain seperti Malaysia dan Indonesia. Negara 

lain diluar kawasan yang menjadi tujuan dari korban antara lain Hong Kong, 

Nigeria, Arab Saudi, dan Saipan.13  

Negara lain selain Filipina yang memiliki tingkat perdagangan manusia 

tinggi di sistem archipelagic adalah Indonesia. Diestimasikan sekitar 100.000 

orang, terutama wanita dan anak – anak, menjadi korban perdagangan manusia 

setiap tahunnya.14 Pada tahun 2008 Indonesia merupakan negara yang memiliki tiga 

status unik, yaitu asal, destinasi, dan transit bagi korban perdagangan manusia. 

Keuntungan yang diraup dari perdagangan manusia dapat mencapai US $2.3 

milyar.15 Salah satu penyebab kasus perdagangan manusia yang tinggi di Indonesia 

adalah hampir setiap kasus dapat terjadi di seluruh penjuru negara, dimana sekitar 

15 provinsi merupakan tempat terjadinya perdagangan manusia, sehingga sulit bagi 

negara untuk mengatasi kejahatan ini. Korban dari Indonesia biasanya akan 

diperdagangkan di dalam Kawasan Asia Tenggara seperti Malaysia, Singapura, 

Brunei Darussalam, Filipina, dan Thailand. Sedangkan Kawasan dari luar Asia 

                                                 
12 Ibid.,  
13 Ibid., hal. 4.  
14 Rizal Sukma, loc.cit., hal. 5.  
15 Ibid.,  



Tenggara meliputi negara Taiwan, Hongkong, Jepang, Korea Selatan, Arab Saudi, 

Australia, dan Kawasan Amerika Selatan.16  

Selain Filipina dan Indonesia, Thailand merupakan salah satu negara yang 

memiliki tingkat perdagangan manusia tinggi. Terkenal akan keunikan status untuk 

korban perdagangan manusianya, yaitu asal, destinasi, dan transit. Negara lain di 

Kawasan Asia Tenggara seperti Indonesia, Filipina, Myanmar, Kamboja, Laos, dan 

Vietnam merupakan negara asal dari korban perdagangan manusia.17 Sedangkan 

Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam adalah negara tujuan untuk korban 

perdagangan manusia.18 Keunikan status Thailand ini diakibatkan oleh strategisnya 

wilayah geografis negara yang berada dalam Kawasan Mekong. Penduduk 

Thailand sendiri banyak yang menjadi korban dari perdagangan manusia. Tercatat 

sekitar Menurut GSI tercatat sekitar 143.101 penduduk Thailand bermigrasi untuk 

bekerja pada tahun 2012.19 Selain itu sekitar 450.000 penduduk Thailand di wilayah 

Hill Tribe tidak memiliki kewarganegaraan dan rentan menjadi korban perdagangan 

manusia.20 

Menurut Rizal Sukma, perdagangan manusia merupakan masalah yang 

paling jarang untuk dianggap sebagai ancaman di Kawasan Asia Tenggara, serta 

negara – negara di dalamnya.21 Sejak akhir Perang Dingin, negara di dunia 

cenderung untuk mensekuritisasi isu – isu seperti migrasi, pembajakan, penyakit, 

dan bencana alam. Hal ini lah yang juga diterapkan di Asia Tenggara. Sehingga 

                                                 
16 Ibid.,  
17 Berdasarkan laporan dari U.S. Department of State tahun 2014, loc.cit.,  
18 Ibid.,  
19 Laporan Kementrian Tenaga Kerja bagi Pekerja Thailand dalam Global Slavery Index, loc.cit.,  
20 Ibid.,  
21 Rizal Sukma, loc.cit., hal. 1. 



ketika Kawasan Asia Tenggara sadar akan perlunya untuk menganggap kejahatan 

transnasional merupakan ancaman bagi kawasan dan negara, hal ini muncul ketika 

ancaman 9/11 datang pada awal tahun 2000. Sejak saat itu, isu – isu non tradisional 

seperti drugs trafficking dan terrorism mulai dianggap sebagai ancaman di 

Kawasan Asia Tenggara.  

Namun hingga memasuki tahun 2004, organisasi regional Asia Tenggara, 

yaitu ASEAN baru mengakui bahwa perdagangan manusia merupakan ancaman 

bagi kawasan dan negara di Asia Tenggara. Secara spesifik ASEAN mengatakan 

bahwa mereka perlu mencegah adanya perdagangan manusia melalui kerjasama 

dalam negara kawasan, serta mengambil tindakan tegas bagi mereka yang terlibat 

dalam perdagangan manusia.22 Dari sini kita bisa lihat bahwa ancaman perdagangan 

manusia menjadi hal serius yang ditangani di Asia Tenggara, setelah sebelumnya 

tertutupi oleh kejahatan transnasnional lain seperti drugs trafficking dan terrorism. 

Deklarasi untuk melawan perdagangan manusia juga menjadi suatu pengakuan, 

bahwa ancaman perdagangan manusia tidak dapat ditangani oleh satu negara saja, 

namun menjadi tanggung jawab satu kawasan.  

Tetapi sayangnya kebijakan yang dikeluarkan untuk menangani 

perdagangan manusia dirasa tidak sesuai untuk mengatasi ancaman tersebut. Usaha 

ASEAN untuk mengatasi perdagangan manusia tidak sesuai dengan deklarasi yang 

dikeluarkan, serta minimnya kerja sama antar kawasan dalam mengatasi 

perdagangan manusia.23 Tidak semua negara – negara ASEAN melihat 

                                                 
22 Ibid.,   
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perdagangan manusia sebagai ancaman serius yang perlu diselesaikan. Beberapa 

negara seperti Indonesia, Thailand, dan Kamboja memang sudah melakukan 

sekuritisasi atas perdagangan manusia. Tetapi sekuritisasi yang dilakukan terkesan 

tidak serius, dan tahapan sekuritisasi ini berhenti ketika sudah mengatakan adanya 

suatu ancaman, dan tidak melakukan tindakan extraordinary measures untuk 

mengatasi ancaman tersebut.24 

Meskipun negara terlihat “yakin” akan adanya ancaman dari isu tersebut, 

tidak ada usaha lebih yang dilakukan untuk mengatasi ancaman tersebut secara 

keseluruhan. Negara ASEAN masih jarang untuk mensekuritisasi isu perdagangan 

manusia, dan jika sudah pun hanya sampai tahap luar dan tidak benar – benar serius. 

Negara ASEAN juga masih memperlakukan perdagangan manusia sebagai 

kejahatan biasa, dan bukan suatu isu yang dapat mengancam negara dan 

membutuhkan penanganan langsung untuk mengatasi hal tersebut.  

Sehingga dari sini dapat kita lihat bahwa, meskipun negara di Kawasan Asia 

Tenggara terkenal akan tingginya kasus perdagangan manusia, perdagangan 

manusia bukan hal yang dianggap sebagai ancaman utama. Negara ASEAN 

cenderung untuk mensekuritisasi isu yang dirasa lebih mengancam negara secara 

langsung, seperti drugs trafficking dan terrorism. Selain itu kurangnya keseriusan 

negara untuk mengatasi hal ini juga menjadi faktor penyebab perdagangan manusia 

di Asia Tenggara. Kurangnya extraordinary measures yang dilakukan dalam 

mengatasi ancaman atau existential threat menjadi bentuk ketidakseriusan tersebut. 

Beberapa negara Asia Tenggara yang melakukan sekuritisasi untuk isu 

                                                 
24 Karen McKee, loc.cit., hal. 28.  



perdagangan manusia juga masih belum secara efektif, dan tidak 

diimplementasikan ke dalam seluruh bagian negara secara utuh.  

4.1. Sejarah Perdagangan Manusia di Thailand 

 Untuk membahas masalah perdagangan manusia di Thailand, perlu melihat 

terlebih dahulu sejarah prostitusi di Thailand. Pembahasan ini nantinya akan 

berujung pada adanya slavery dan sex trafficking, yang merupakan bagian dari 

kasus perdagangan manusia terparah di Thailand. Prostitusi di Thailand telah 

berkembang sejak periode Ayutthaya dari tahun 1351 hingga tahun 1767.25 

Pada periode ini wanita merupakan “hadiah” yang diberikan sebagai bentuk 

prestasi dalam bidang militer. Wanita juga digunakan sebagai alat untuk 

melayani pria Thailand yang melakukan kerja rodi untuk kaum bangsawan. 

Pada masa ini pula seorang istri memiliki tiga perintah yang harus dipatuhi, 

yaitu the principal, the secondary, dan the slave. Istri “budak” bisa didapatkan 

melalui pembelian dan juga hutang.26 Bahkan pada masa ini seorang suami 

dapat dengan mudah untuk menjual dan menghukum istrinya demi keuntungan 

komersil.  

 Ketika Thailand mulai membuka hubungan dengan negara barat, 

pemerintah Thailand melakukan westernisasi terhadap hukum, kebijakan, dan 

praktik yang melingkupi perbudakan, poligami, dan prostitusi. Pada era ini 

                                                 
25 Kyle Hulme, 2017, The History of Prostitution in Thailand, terdapat di 

https://theculturetrip.com/asia/thailand/articles/the-history-of-prostitution-in-thailand/ [diakses 

pada 31 Januari 2018].  
26 Christa Foster Crawford, 2006, Cultural, Economic, and Legal Factors Underlying Trafficking 

in Thailand and Their Impact on Women and Girls from Burma, Cardozo Journal of Law and 

Gender Vol. 12 (3), Dikutip dari Thailand Journal of Law and Policy, terdapat di 

http://www.thailawforum.com/articles/Trafficking-in-Thailand-2%20.html#FN2 [diakses pada 31 

Januari 2018].  
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jugalah Thailand dan Amerika Serikat mulai menjadi rekan diplomatik pertama 

kali pada tahun 1833. Hal ini ditandai dengan ditanda tanganinya Perjanjian 

Persahabatan dan Perdagangan (Treaty of Amity and Commerce).27 Thailand 

pada era tersebut berkeinginan untuk menjalin hubungan dengan negara – 

negara barat sebagai strategi untuk menghindari kolonisasi oleh negara 

Kawasan Eropa.28 Hubungan dengan Amerika Serikat ini nantinya menjadi 

salah satu latar belakang sejarah berkembangnya sex trafficking di Thailand. 

 Setelah adanya westernisasi atas hukum dan kebijakan yang dilakukan oleh 

Thailand, peluang untuk memperluas dunia prostitusi dan perbudakan semakin 

besar. Pada era ini pula sex trafficking di Thailand mulai berkembang. 

Prostitusi di abad 19 semakin meningkat ketika adanya ekspor beras ke 

Thailand, serta mulai masuknya pekerja migran China ke Thailand. Peristiwa 

ini terjadi pada akhir tahun 1700 hingga 1850an.29 Pada tahun 1855 tepatnya 

setelah Peristiwa penandatanganan Perjanjian Bowring, Thailand mulai 

membuka diri ke dalam pasar internasional.30 Banyak wanita dan anak – anak 

yang dibawa ke Thailand, terkadang secara terpaksa, untuk menikah atau 

menjadi pekerja seks bagi pekerja migran China. Dari sini kemudian muncul 

istilah slave wife bagi wanita yang menjadi istri dari pekerja migran tersebut 

                                                 
27 Treaty of Amity and Commerce merupakan perjanjian antara Kerajaan Siam dan Amerika 

Serikat yang lebih berfokus pada hubungan komersil daripada keamanan. Kitty Prasirtsuk, loc.cit.,  
28 Ibid., hal. 117.  
29 Cazzie Reyes, 2015, History of Prostitution and Sex Trafficking in Thailand, terdapat di 
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secara paksa. Selain itu banyak wanita China yang dipaksa untuk menjadi 

pekerja seks atau diperdagangkan kedalam dunia prostitusi maupun menjadi 

mui tsui.31 

 Ketika memasuki tahun 1905, Raja Rama V menghapuskan perbudakan dan 

prostitusi di Thailand.32 Namun sayangnya penghapusan ini mengakibatkan 

banyak penduduk yang tidak memiliki penghasilan dan pekerjaan tetap. Dari 

sinilah kemudian banyak wanita yang menjadi pekerja seks demi mendapatkan 

uang. Pada masa ini pula kebanyakan wanita tidak memiliki pendidikan dan 

bantuan dari sistem feudal dahulu, sehingga mereka terpaksa untuk 

menghidupi diri sendiri. Kemudian juga banyak slave wife yang tidak lagi 

memiliki “tuan” atau melayani tamu dari tuannya, masuk kedalam dunia 

prostitusi untuk menghidupi dirinya dan keluarga pada masa post slavery.  

 Memasuki tahun 1930an, akibat dari The Great Depression di seluruh dunia 

memberikan dampak buruk bagi perekonomian dunia. Thailand termasuk salah 

satu negara yang terkena dampak tersebut, terlebih perekonomian di wilayah 

terpencil. Angka wanita yang bekerja kedalam dunia prostitusi semakin 

bertambah karena tidak adanya pekerjaan lain untuk menghidupi keluarga 

mereka. Hal ini semakin diperparah pada masa Perang Dunia II antara tahun 

1930an hingga 1940an, ketika tentara Jepang masuk dan menginvasi Thailand, 

wanita – wanita Thailand digunakan untuk menjadi pekerja seks.33  

                                                 
31 Mui Tsui merupakan istilah bagi gadis muda yang dipekerjakan untuk menjadi pekerja rumah 

tangga (domestic worker), Christa Foster Crawford, loc.cit.,  
32 Cazzie Reyes, loc.cit.,  
33 Christa Foster Crawford, loc.cit.,  



Pada era tahun 1960an, terjadi perubahan sosial ekonomi dalam masyarakat 

Thailand. Perubahan ini terjadi ketika sistem ekonomi Thailand yang semula 

berfokus pada pertanian berbasis sustenance economy berubah menjadi sistem 

kapitalis.34 Sistem kapitalis ini membuat turunnya aktivitas perdagangan di 

daerah terpencil, serta terkurasnya sumber daya alam di desa untuk dibawa ke 

kota sebagai bagian dari industrialisasi. Akibatnya adalah banyak penduduk 

yang tinggal di wilayah terpencil bagian utara dan timur laut Thailand 

mengalami kemiskinan dan tidak mampu untuk menghidupi keluarganya. 

Banyak dari masyarakat terpencil ini yang melakukan migrasi ke kota besar 

seperti Bangkok. Pria dan wanita berusaha mencoba peruntungan di kota besar 

demi mendapatkan uang, namun pada akhirnya mereka hanya mendapatkan 

kesempatan kerja yang low skill seperti pekerja pabrik dan prostitusi.  

Puncak dari prostitusi di Thailand adalah ketika masa Perang Vietnam, pada 

tahun 1960an hingga 1970an. Pada masa Perang Vietnam, pihak militer 

Amerika Serikat membuat kontrak yang menguntungkan dengan memberikan 

penawaran bagi Thailand untuk menggunakan pangkalan udara di bagian Issan, 

dan pangkalan R&R di Bangkok serta pelabuhan laut di Pattaya, demi 

“menggunakan” pekerja seks Thailand.35 Pada masa ini juga “prostitusi 

militer” diubah menjadi bisnis prostitusi dengan target bukan hanya orang 

                                                 
34 Sustenance economy merupakan istilah untuk menjelaskan model produksi ekonomi melalui 

bentuk konsumsinya, yang didefinisikan melalui produksi agrikultur sebagai konsumsi rumahan, 

dan kedua merupakan produksi standar agar dapat memenuhi kebutuhan dasar. Thailand sednag 

mengalami peralihan ekonomi dari agriculture menuju industrialism pada era tersebut. Thomas M. 

Seger, 2000, Economic Growth with Subsistence Consumption, Journal of Development 

Economies, Vol. 62, hal. 345, terdapat di 

http://econweb.ucsd.edu/~vramey/econ210a/Steger_2000.pdf [diakses pada 31 Januari 2018].  

 
35 Christa Foster Crawford, loc.cit., 

http://econweb.ucsd.edu/~vramey/econ210a/Steger_2000.pdf


militer, namun juga penduduk biasa. Karena pesatnya bisnis prostitusi pada 

masa Perang Vietnam, wanita – wanita Thailand banyak yang pergi dari 

desanya dan datang ke Bangkok untuk bekerja di bar, club, serta resort. Banyak 

kemudian diantara mereka yang “berhasil” untuk memiliki penghasilan dan 

kembali ke desanya dengan membawa uang hasil kerjanya. Hal ini dikarenakan 

bekerja di dunia prostitusi mampu memberikan pendapatan 25 kali lebih besar 

daripada pekerjaan lain yang ditemukan sebelum terjun dalam dunia 

prostitusi.36  

Karena kesuksesan bisnis prostitusi di Thailand pada masa Perang Vietnam, 

Pemerintah Thailand kemudian mendorong agar prostitusi sebagai bagian dari 

bagian pariwisata di Thailand.37 Hal ini dilakukan agar kesempatan pekerjaan 

dan bantuan luar negeri dapat masuk bagi industri perhotelan dan restoran. 

Banyak tempat – tempat di Thailand yang tidak terlihat seperti bagian bisnis 

prostitusi, namun sebenarnya menyediakan jasa dan layanan untuk hal tersebut. 

Biasanya bentuk bisnis ini tersebar mulai dari tempat pijat, hotel, motel, pubs, 

dan klub malam. Pemerintah Thailand mulai mempromosikan sex tourism 

hingga puncaknya pada tahun 1982 sex tourism menjadi salah satu pemasukan 

negara terbesar.38  

                                                 
36 Ibid.,  
37 Nodwarang Niamvanichkul, 2013, Human Trafficking for Sexual Exploitation in Southeast Asia, 

Thesis diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Politik, Orlando: University of Central California, hal. 29, 

Terdapat di http://stars.library.ucf.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3670&context=etd [diakses 

pada 31 Januari 2017].  
38 World Outreach International, Prostitution in Thailand, terdapat di 

http://www.wouk.org/rahab_international/pdf_files/Prostitution%20in%20Thailand.pdf [diakses 

pada 31 Januari 2017].  

http://stars.library.ucf.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3670&context=etd
http://www.wouk.org/rahab_international/pdf_files/Prostitution%20in%20Thailand.pdf


Pada era tahun 1980an inilah perdagangan manusia semakin memarak.  

Wanita dan anak – anak banyak yang diculik dan diperjualkan kedalam bisnis 

prostitusi, baik ditujukan ke wilayah Thailand maupun luar negeri. Namun 

berkat adanya Undang – Undang tahun 1996 mengenai Pencegahan dan 

Penekanan atas Tindakan Prostitusi (Prevention and Suppression of 

Prostitution Act), aktivitas prostitusi menjadi hal terlarang di Thailand. Dalam 

UU tersebut kata “prostitusi” merujuk pada aktivitas seksual atau tindakan lain 

yang bertujuan untuk memuaskan hasrat seksual seseorang dengan tujuan uang 

atau keuntungan lain, tidak peduli apakah pelaku memiliki gender yang sama 

dengan pelanggan atau tidak.  

“"Prostitution" means sexual intercourse, or any other 

act, or the commission of any other act in order to gratify 

the sexual desire of another person in a promiscuous 

manner in return for money or any other benefit, 

irrespective of whether the person who accepts the act 

and the person who commits the act are of the same sex 

or not;”39 

 

 Dalam UU mengenai Pelarangan Prostitusi ini diatur bahwa seseorang yang 

terbukti menyediakan jasa “seksual” kepada orang lain secara ilegal akan 

dikenakan denda 1.000 Baht (US $27).40 Sedangkan seseorang yang menjadi 

“germo” atau penyedia jasa akan dikenakan denda sebesar 20.200 Baht (US 

$555) dengan hukuman penjara hingga 10 tahun.41 UU ini juga membahas 

mengenai perdagangan anak, dimana seseorang yang terbukti melakukan 

                                                 
39 ILO National Laws on Labour, Social Security, and Related Human Rights (NATLEX), 14 

Oktober 1996, Thailand: Prevention and Suppression of Prostitution ACT B.E. 2539, terdapat di 

http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/WEBTEXT/46403/65063/E96THA01.htm [diakses pada 31 

Januari 2018].  
40 Ibid.,  
41 Ibid.,  

http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/WEBTEXT/46403/65063/E96THA01.htm


aktivitas seksual dengan anak dibawah umur 15 tahun akan dikenakan denda 

sebesar 120.000 Baht (US $3.300), dengan hukuman penjara hingga 6 tahun42.  

Meskipun terdapat peraturan mengenai pelarangan bisnis prostitusi di 

Thailand, namun tetap saja pekerja seks semakin meningkat. Diestimasikan 

menurut survey pemerintah pada tahun 1997, total pekerja seks yang dimiliki 

oleh Thailand berjumlah 65.000 orang.43 Tetapi menurut ILO, apabila dihitung 

secara tidak resmi, total pekerja seks mencapai 300.000 orang. Bisnis prostitusi 

ini semakin berkembang ketika terjadi krisis ekonomi di Asia. Banyak 

penduduk Thailand yang kehilangan pekerjaannya dalam bidang manufaktur, 

keuangan, dan sektor pariwisata. Pada masa ini kemiskinan kembali merajalela 

tidak hanya di Thailand, namun juga negara – negara Kawasan Mekong. Banyak 

diantara penduduk di negara kawasan seperti Myanmar, Laos, Kamboja, serta 

penduduk Thailand di wilayah terpencil, bermigrasi ke kota besar seperti 

Bangkok dan Chiang Mai demi mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang 

layak.44 Tetapi sesampainya disana mereka dipaksa untuk bekerja dalam bisnis 

prostitusi dan pabrik. Tidak terlindungi serta terkendala dengan bahasa dan 

hukum yang ada, para migran ini menjadi sasaran empuk bagi para trafficker 

untuk menjadi korban perdagangan manusia.  

                                                 
42 Ibid.,  
43 Toward Freedom, 2005, Thailand’s Sex Trade, Terdapat di 

https://towardfreedom.com/archives/asia-archives/thailands-sex-trade-1198/ [diakses pada 31 

Januari 2018].  
44 Deena Guzder, 25 Agustus 2009, The Economics of Sexual Exploitation, Pulitzer Centre, 

terdapat di http://pulitzercenter.org/reporting/economics-commercial-sexual-exploitation [diakses 

pada 31 Januari 2018].  

https://towardfreedom.com/archives/asia-archives/thailands-sex-trade-1198/
http://pulitzercenter.org/reporting/economics-commercial-sexual-exploitation


Diantara penduduk negara – negara Kawasan Mekong yang menjadi korban 

perdagangan manusia, Myanmar memiliki angka tertinggi sebagai korban 

perdagangan manusia di Thailand. Tercatat diawal tahun 1990an, banyak wanita 

dan anak – anak yang diperdagangkan di Thailand diestimasikan sebanyak 

20.000, dengan total mereka yang bekerja di dunia prostitusi Thailand sebesar 

40.000.45 Hal ini menyebabkan demand wanita dan anak – anak dari wilayah 

terpencil Thailand menurun, dan supply saat itu lebih berfokus ke migran 

Myanmar, terutama dari wilayah Shan.  

Ketika memasuki tahun 2003, diestimasikan sebanyak 200.000 wanita dan 

pria diperdagangkan dalam industri seks Thailand dengan keuntungan hingga 

milyaran dollar.46 Tetapi pada tahun tersebut Pemerintah Thailand 

memperdebatkan perlunya untuk melegalkan bisnis prostitusi di negara tersebut, 

setelah sebelumnya melegalkan bisnis lottery. Pemerintah menganggap bahwa 

dengan melakukan legalisasi bisnis prostitusi, mereka yang bekerja dalam bisnis 

prostitusi dapat memiliki akses bantuan sosial negara dan asuransi kesehatan.47 

Selain itu pemerintah juga berkeinginan untuk melindungi pekerja seks dari 

ancaman pelaku traffickers serta pemilik rumah pelacuran yang kasar.  

Namun hal ini menjadi perdebatan karena banyak yang menganggap apabila 

hal ini terjadi, akan mencoreng nama baik Kerajaan Thailand serta eksploitasi 

terhadap wanita juga akan semakin meningkat. Meskipun pada akhirnya 

                                                 
45 Christa Foster Crawford, loc.cit., 
46 VoA, 30 Agustus 2009, Thailand Debates Legalization of Prostitution -2003-11-27, Terdapat di 

https://www.voanews.com/a/a-13-a-2003-11-27-32-thailand-67587857/389295.html [diakses pada 

31 Januari 2018].  
47 Ibid.,  

https://www.voanews.com/a/a-13-a-2003-11-27-32-thailand-67587857/389295.html


legalisasi prostitusi tidak dilakukan, tetapi bisnis prostitusi merupakan hal yang 

menguntungkan dan mampu untuk meningkatkan GDP negara pada tahun 2006 

hingga mengalahkan GDP Myanmar, Kamboja, Laos, dan Vietnam jika 

digabungkan.48 Setahun setelah perdebatan legalisasi prostitusi Thailand, 

Perdana Menteri Thailand pada masa itu, Thaksin Shinawatra melakukan 

sekuritisasi terhadap isu perdagangan manusia di Thailand. Thaksin menuntut 

bahwa pemerintah akan membuat hukum, badan kepolisian khusus, 

meningkatkan regulasi perlindungan korban perdagangan manusia, serta 

melakukan campaign dan kerjasama lokal dan internasional atas pemberantasan 

perdagangan manusia.49 Dari sekuritisasi ini memang terlihat ada beberapa 

kemajuan, seperti dibentuknya UU tahun 2008 Anti Trafficking in Persons, 

kemudian menjadikan isu perdagangan manusia sebagai national agenda dan 

meresmikan National Committee on Prevention and Suppression of Human 

Trafficking pada tahun 2005, serta membuat Kebijakan dan Rencana Nasional 

terhadap Pencegahan dan Resolusi untuk Perdagangan Manusia di Domestik 

dan Perbatasan (National Policy and Plan on Prevention and Resolution of 

Domestic and Cross – border Trafficking in Children and Women), dan 

membuat Rencana Terintegrasi untuk Pencegahan dan Resolusi dari 

Perdagangan Manusia (Integrated Plan on Prevention and Resolution of Human 

Trafficking).50  

                                                 
48 Karen McKee, loc.cit.,  
49 Burma Net, 6 Agustus 2004, The Nation: Thailand Unveils War on Human Trafficking, terdapat 

di http://www.burmanet.org/news/2004/08/06/the-nation-thailand-unveils-war-on-human-

trafficking/ [diakses pada 31 januari 2018].  
50 Karen McKee, loc.cit.,  

http://www.burmanet.org/news/2004/08/06/the-nation-thailand-unveils-war-on-human-trafficking/
http://www.burmanet.org/news/2004/08/06/the-nation-thailand-unveils-war-on-human-trafficking/
http://www.burmanet.org/news/2004/08/06/the-nation-thailand-unveils-war-on-human-trafficking/


Karen Mckee mengatakan bahwa sebenarnya sekuritisasi yang dilakukan 

oleh Thailand secara keseluruhan dianggap telah berhasil dan Pemerintah 

Thailand dianggap berhasil untuk mengakui isu perdagangan manusia sebagai 

ancaman bagi Thailand.51 Namun seperti yang dikatakan oleh Rizal Sukma, 

bahwa proses sekuritisasi berhenti ketika pengakuan atas urgensi masalah 

tersebut dan gagal untuk mengimplementasikan extraordinary measures yang 

dibutuhkan demi mengatasi masalah tersebut.52 Atas ungkapan dari Rizal ini, 

Karen mengatakan bahwa meskipun negara teryakini akan adanya ancaman 

perdagangan manusia, tetapi tindakan yang diambil seakan masih berada dalam 

standar politik biasa, bukan extraordinary measures.  

Hal ini juga terungkap dari kondisi masalah perdagangan manusia di 

Thailand pada tahun 2011. Joy Ngozi Ezeilo selaku reporter masalah 

perdagangan manusia untuk UN mengatakan bahwa, pemerintah Thailand 

dirasa kurang dalam membuat tindakan efektif untuk melawan perdagangan 

manusia.53 Joy melaporkan bahwa angka korban forced labour dalam bidang 

pertanian, konstruksi, dan industri perikanan semakin meningkat. Implementasi 

dan penegakan hukumnya juga terkesan weak dan fragmented. Sehingga atas 

dasar inilah sejak tahun 2009 hingga tahun 2013 peringkat Tier Thailand 

menurun berada di Tier 2 Watch List.  

Gambar 4.1. Perolehan Tier Thailand Tahun 2007 – 2014 
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Perdagangan manusia di Thailand mencapai puncaknya ketika tahun 2014. 

Berdasarkan laporan tahunan dari U.S. Department of State, Thailand 

ditempatkan dalam Tier 3. Dalam laporan ini dijelaskan bahwa Pemerintah 

Thailand tidak memenuhi standar untuk mengeliminasi perdagangan manusia. 

Korban – korban  perdagangan manusia ini datang dari berbagai negara, mulai 

dari China, Vietnam, Rusia, Uzbekistan, India, Myanmar, dan Fiji. Mereka 

bermigrasi ke Thailand untuk mendapatkan pekerjaan, dan seringkali terjebak 

dalam perekrutan illegal bagi pekerja atau jaringan penyeludupan manusia. 

Diestimasikan bahwa pada tahun 2014 tersebut, sebanyak dua hingga tiga juta 

pekerja migran datang ke Thailand.55 Sebagai negara asal, destinasi, dan transit 

bagi korban perdagangan manusia, banyak diantara korban ini yang diculik, 

dipaksa, atau ditipu untuk melakukan pekerjaan dalam bidang industri seperti 

perikanan, pabrik, serta pekerjaan domestik dan begger.  

 

                                                 
54 U.S. Department of State, 2014, loc.cit.,  
55 Ibid.,  



Padahal sebelumnya selama dua tahun berturut – turut, Thailand telah 

diberikan keringanan oleh Amerika Serikat agar tidak berada dalam Tier 3. 

Keringanan ini diberikan maksimal sebanyak 2 kali oleh TVPA namun dengan 

syarat Thailand menuliskan rencana agar dapat memenuhi standar untuk 

mengatasi masalah perdagangan manusia.56 Tetapi karena Thailand tidak 

mampu untuk memenuhi standar dalam penanganan perdagangan manusia, 

keringanan tidak lagi dapat diberikan oleh Amerika Serikat. Thailand juga 

mendapatkan penalti dari Amerika Serikat berupa penahanan bantuan luar 

negeri.57  

Di tahun 2014 ini Amerika Serikat juga mengancam untuk memberikan 

penalti berupa penghilangkan bantuan dana non – humanitarian dan non trade 

untuk Thailand, serta menahan bantuan dana dari IMF dan WB.58 Hal ini 

dilakukan oleh Amerika Serikat sebagai respon atas memburuknya tingkat 

perdagangan manusia di Thailand. Sihasak Phuangketkeow selaku Sekretaris 

Permanen untuk Kementerian Luar Negeri Thailand mengatakan bahwa 

Thailand tidak setuju dengan keputusan Amerika Serikat untuk menempatkan 

negara mereka dalam Tier 3. Sihasak juga mengatakan bahwa Thailand telah 

membuat banyak kemajuan yang signifikan dalam menangani perdagangan 

manusia, khususnya melalui strategi 5P, prosecution and law enforcement, 

protection and recovery, preventing, policy and mechanism, dan partnerships.59  

                                                 
56 Ibid.,  
57 David Brunnstorm, loc.cit.,  
58 Ibid.,  
59 Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand, 22 Juni 2014, Thailand Responds to 

the U.S. Department of State’s Placement of Thailand in Tier 3 in the Annual Trafficking in 



“The Permanent Secretary stressed that Thailand had 

extended full cooperation with every relevant US 

agencies, both with the Embassy of United States in 

Thailand as well as the TIP Office at the State 

Department. We had sent correct information and results 

of our actions and progress as well as continued dialogue 

to ensure correct information is passed to the US side.”60 

 

                                                 
Persons Report, terdapat di http://www.mfa.go.th/main/en/media-center/28/46945-Thailand-

Responds-to-the-U.S.-Department-of-State [diakses pada 4 Februari 2018]. 
60 Ibid.,  
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4.2. Perdagangan Manusia Sebagai Ancaman Bagi Thailand 

Sebelum menjelaskan ancaman yang muncul dengan tingginya angka 

perdagangan manusia di Thailand, penulis akan terlebih dahulu menjelaskan 

mengenai keamanan internasional. Keamanan sendiri merupakan suatu istilah 

yang digunakan untuk menjelaskan keamanan dari suatu negara sebagai objek 

utama, dan berfokus pada ancaman yang datang ke negara tersebut, baik dari 

dalam (internal) maupun luar (eksternal).61 Pada era perang dunia hingga 

perang dingin, keamanan suatu negara lebih berpusat pada traditional security, 

dimana keamanan didefinisikan dalam istilah geo politik dan terbatas hanya 

dari satu negara ke negara lain, sehingga isu yang dibahas pun seperti 

deterrence, balance of power, dan intervensi militer.62 Tetapi akibat adanya 

globalisasi, ancaman tersebut berkembang dan tidak lagi hanya berfokus pada 

traditional security, namun juga non – traditional security.  

Non traditional security tidak lagi berfokus pada keamanan negara untuk 

survive dari ancaman, namun lebih pada jenis keamanan yang memiliki tingkat 

lebih luas, dan diluar dari hal – hal yang berbau militer. Contoh dari jenis non 

traditional security beragam, mulai dari ancaman penyakit seperti HIV/AIDS 

dan Ebola, hingga ancaman dari trasnorganised crime seperti drugs dan arm 

trafficking, human trafficking, serta terrorism.  Salah satu aspek penting yang 

                                                 
61 Hans Günter Brauch et.al., 2011, Concepts of Security Threats, Challenges, Vulnerabilities and 

Risks, Dalam Coping with Global Environmental Change, Disasters and Security, Diterbitkan oleh 

Springer: Berlin, hal.61.  
62 Yizhou Wang, 2004, Defining Non-Traditional Security and Its Implications for China, China 

and World Economy, vol. 12 (5), hal. 60, terdapat di 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.472.3779&rep=rep1&type=pdf [diakses 

pada 26 Februari 2018].  
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ada dalam non traditional security adalah keamanan individu. Secara 

singkatnya keamanan individu berarti keamanan yang tidak lagi berfokus pada 

suatu negara, namun pada individu dalam negara tersebut, terutama weak 

groups seperti wanita, pekerja anak, imigran dan etnis minoritas.63 Para 

akademisi sepakat bahwa non traditional security memang berfokus pada 

keamanan dari individu yang ada dalam negara, dan suatu negara tidak dapat 

dikatakan aman jika penduduk dalam negara tersebut tidak berada dalam 

kondisi aman.  

Atas dasar inilah penulis mengambil salah satu fokus isu dalam non 

traditional security, yaitu perdagangan manusia, sebagai isu yang penulis 

bahas dalam penelitian ini. Apabila melihat dalam studi kasus yang penulis 

teliti, kejahatan perdagangan manusia merupakan salah satu jenis kejahatan 

transnasional yang tidak hanya mengancam keselamatan penduduk, namun 

juga dari segi ekonomi dan sosial. Sehingga dalam menganalisa ancaman yang 

muncul dari isu perdagangan manusia, penulis akan melihat dari dua sisi, yaitu 

keamanan individu baik dari segi penduduk Thailand maupun kaum migran, 

serta kondisi perekonomian dalam industri perikanan dan seafood. Fokus 

industri ini penulis pilih karena tingkat forced labour dan perdagangan manusia 

dalam industri tersebut sangatlah tinggi.  

Agar melihat keamanan bagi penduduk Thailand dan kaum migran, penulis 

menggunakan pendekatan HAM sebagai dasar ancaman pertama. Menurut 

UNODC, perdagangan manusia atau human trafficking merupakan suatu 

                                                 
63 Ibid.,  



aktivitas perekrutan, pengantaran, perpindahan, atau penerimaan suatu 

individu, menggunakan ancaman atau paksaan, atau penipuan, penculikan, 

dengan cara memanfaatkan power, atau kelemahan dari seseorang, yang 

bertujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi seseorang yang mengontrol 

orang tersebut, dengan tujuan eksploitasi.64 Aktivitas eksploitasi ini termasuk 

di dalamnya adalah sexual exploitation, forced laboour, slavery, servitude, dan 

removal of organs.65  Apabila kita merujuk pada kata “pemaksaan” 

dan“penipuan” disini terlihat bahwa hal ini melanggar salah satu nilai HAM 

yaitu hak untuk tidak terlibat dalam perbudakan, dan forced labour, serta hak 

untuk mendapatkan social security.66 Korban perdagangan manusia seringkali 

terjebak dalam eksploitasi yang dilakukan oleh traffickers, demi keuntungan 

materiil semata. 

Jika melihat pada kondisi di Thailand, eksistensi dan keamanan dari 

golongan weak groups merupakan yang paling terancam. Padahal seharusnya 

mereka mendapatkan perlindungan negara secara menyeluruh, bukan merasa 

terancam jika berada di negara asalnya. Penulis membagi golongan Weak 

groups di Thailand menjadi dua, yaitu pekerja migran dan etnis minoritas 

stateless atau Hill Tribe. Seperti yang dikatakan dalam laporan dari U.S. 

Department of State tahun 2014, bahwa pekerja migran, kelompok etnis 

minoritas yang stateless di Thailand merupakan kelompok dengan tingkat 
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risiko tinggi untuk menjadi kroban perdagangan manusia.67 Kelompok ini juga 

yang akan mengalami berbagai macam kekerasan berujung pada trafficking, 

termasuk diantaranya penahanan dokumen perjalanan, kartu registrasi migran, 

ijin tinggal, dan gaji.  

Dalam pembahasan di bab sebelumnya, penulis sudah menjelaskan bahwa 

Hill Tribe merupakan etnis minoritas yang bermukim di wilayah pegunungan 

utara Thailand, dan dekat dengan perbatasan Myanmar dan Laos. Di wilayah 

utara ini bermukim 10 etnis, termasuk diantaranya adalah Karen, Hmong, 

Mien, Lahu, Akha, Lisu, dan Lawa.68 Jika menilik dari sejarah etnis – etnis ini 

sudah bermukim sejak abad 18, 19, dan 20. Namun sayangnya pada masa 

tersebut belum terdapat prosedur serta tata cara untuk rekam jejak kedatangan 

di Thailand.69 Akibatnya adalah banyak penduduk yang kemudian tidak dapat 

memiliki kewarganegaraan dikarenakan tidak adanya bukti kedatangan 

tersebut. Selain tidak adanya data, kondisi tempat tinggal yang terpencil 

membuat mereka tidak mendapatkan informasi terkait kependudukan dari 

petugas pemerintah, dan pada akhirnya mereka tidak dapat mendaftarkan diri 

ke kantor catatan sipil akibat tidak adanya penyampaian informasi secara jelas.  

Namun hampir sebagian besar mengakui bahwa kesulitan terbesar untuk 

mendapatkan kewarganegaraan adalah kebijakan nasional yang berasaskan jus 

soli, yaitu seorang anak yang lahir di Thailand dan kedua orangtuanya tidak 
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memiliki kewarganegaraan tersebut, maka anaknya tidak akan mendapatkan 

kewarganegaraan atau stateless70. Padahal terdapat sistem “kartu berwarna” 

yang diberikan untuk etnis minoritas ini sebagai bentuk status 

kewarganegaraan sementara bagi mereka, namun kartu tersebut tidak bisa 

menjadi bukti bagi anak mereka untuk mendapatkan kewarganegaraan 

Thailand, akibat status “sementara” tersebut.71 Dari sinilah kondisi etnis 

minoritas yang stateless berkembang menjadi fenomena negara, dan pada 

akhirnya anggota keturunan dari etnis tersebut tidak memiliki 

kewarganegaraan selama beberapa generasi.  

Selain etnis minoritas, kelompok weak groups yang rentan untuk menjadi 

korban perdagangan manusia adalah kaum pendatang atau migran. Menurut 

data dari UNODC tahun 2015, diperkirakan sekitar 4 juta migran tinggal di 

Thailand, dimana 90 persennya merupakan pendatang dari negara tetangga 

seperti Kamboja, Myanmar, dan Laos.72  Thailand dipilih sebagai negara tujuan 

bagi para migran karena kemudahan akses transportasi dalam melintasi 

perbatasan Thailand. Transportasi seperti bus, perahu dan kapal ferry yang 

melintasi sungai Mekong, atau menggunakan kendaraan seperti mobil dan truk 

dapat digunakan untuk memasuki Thailand.73 Mayoritas migran ini masuk ke 

Thailand tanpa dokumen yang dibutuhkan, bahkan seringkali para smugglers 
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berusaha mengarahkan migran dengan melalui wilayah terpencil, agar dapat 

terhindar dari hukum dan pemeriksaan di perbatasan.  

Kebanyakan migran memilih untuk masuk ke Thailand menggunakan cara 

ilegal karena biaya yang tinggi untuk mendapatkan ijin kerja. Pada tahun 2011 

tercatat bahwa pekerja migran yang datang ke Thailand harus membayar 

sebesar 2.000 Baht atau US $70 untuk pemeriksaan kesehatan, asuransi 

kesehatan, dan registrasi masuk dan ijin tinggal.74 Hal ini terbilang mahal dan 

banyak pekerja migran tidak mampu untuk membayar biaya tersebut. 

Akibatnya mereka tidak dapat membuat dokumen dan ijin tinggal secara resmi. 

Karena tidak memiliki dokumen resmi tersebut, kelompok migran ini rentan 

untuk terjebak dalam eksploitasi yang berujung pada tindakan perdagangan 

manusia, akibat tidak adanya hukum dan peraturan yang dapat melindungi 

mereka. Hukum pekerja Thailand, Labour Protection Act tahun 1998 

memberikan hak, perlindungan, dan keuntungan yang setara seperti penduduk 

Thailand bagi kelompok migran.75 Namun kenyataannya bahkan pekerja 

migran yang datang menggunakan dokumen resmi ke Thailand, sering terjebak 

dalam perdagangan manusia. Selain itu perbedaan bahasa, dan pengetahuan 

atas perlindungan hukum yang rendah menjadi penyebab kerentanan kelompok 

migran menjadi korban perdagangan manusia. 

Jika melihat kondisi yang dialami oleh kelompok etnis minoritas dan 

migran, dapat ditarik garis kesamaan yaitu tidak adanya perlindungan yang 
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diberikan oleh negara terhadap weak groups tersebut. Dari segi kelompok etnis 

minoritas, tidak memiliki kewarganegaraan menjadi suatu penghalang bagi 

mereka untuk mendapatkan berbagai akses di Thailand, antara lain pelayanan 

kesehatan, pendidikan, dan bahkan ijin perjalanan dalam wilayah Thailand. 

Kemudian karena mereka tidak memiliki akses perjalanan bebas, sulit bagi 

mereka untuk mencari peluang kerja yang dapat memenuhi kebutuhan sehari – 

hari. Sehingga berakibat kehidupan perekonomian mereka menjadi miskin, dan 

berusaha untuk mencari peluang kerja diluar tempat tinggal mereka. Dari 

sinilah para traffickers memanfaatkan kondisi tersebut untuk menjadikan 

mereka korban perdagangan manusia. Kesulitan bagi etnis minoritas yang 

stateless adalah jika mereka menjadi korban, mereka tidak akan mendapatkan 

perlindungan, pendampingan, bahkan dalam beberapa hal tidak akan bisa 

memasuki Thailand kembali, karena tidak ada bukti dokumen resmi yang 

menyatakan jika mereka penduduk Thailand.76 Hal ini berujung mereka akan 

dianggap sebagai migran ilegal, meskipun sudah memiliki jejak tinggal di 

Thailand selama bertahun – tahun.  

Sedangkan jika kita lihat dari segi kelompok migran, mereka rentan untuk 

menjadi korban perdagangan manusia, jika mereka bekerja di tempat yang 

terpencil atau sulit dicapai. Terlebih mereka yang bekerja dalam industri 

perikanan, pertanian, dan peternakan, sulit untuk mendapatkan akses diluar 

dari tempat kerja mereka.77 Akibatnya mereka juga sulit untuk meminta 
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pertolongan kepada petugas yang berwenang. Mereka juga sering mendapatkan 

perlakuan diluar HAM yang memperlakukan mereka semena – mena, seperti 

pemukulan, ancaman, bahkan tidak jarang mereka terjebak dalam kontrak kerja 

dan berujung pada debt bondage.78 Bahkan bagi pekerja migran yang masuk 

ke Thailand menggunakan dokumen resmi pun, para traffickers akan 

mengambil dan menyembunyikan dokumen agar dapat mengontrol dan 

memaksa untuk bekerja dengan jam kerja berlebih.  

Perilaku melanggar HAM tersebut membuat Thailand mendapatkan 

kecaman dari dunia internasional. Hal ini tentunya menjadi ancaman tersendiri 

bagi Thailand karena jika masalah hukum kewarganegaraan dan hukum 

perbatasan tidak diperketat, maka kondisi ini akan terjadi terus menerus dan 

tentunya membuat tingkat perdagangan manusia semakin meningkat. Sehingga 

disini terlihat bahwa citra negara Thailand dapat membaik atau memburuk 

tergantung dari usaha Pemerintah Thailand dalam mengatasi pelangggaran 

HAM tersebut. Jika pemerintah mampu mengatasi dengan baik, tentunya kasus 

perdagangan manusia di Thailand juga perlahan semakin berkurang, dan dapat 

memperbaiki citra Thailand di dunia internasional. 

Setelah melihat pembahasan ancaman dari segi HAM, selanjutnya penulis 

akan menjabarkan ancaman bagi perekonomian Thailand, terutama dalam 

industri perikanan dan seafood. Thailand merupakan negara eksportir produk 

laut terbesar ketiga di dunia setelah China dan Norwegia, dan negara eksportir 

ikan terbesar ke empat belas di seluruh dunia. Biasanya produk laut ini di 
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ekspor ke negara Amerika Serikat, Jepang, Australia, Kanada, dan Inggris.79 

Thailand mulai mengalami penurunan produksi hingga 40 persen selama 9 

tahun terakhir. Hal ini diakibatkan oleh berbagai faktor seperti degradasi 

lingkungan, overfishing, pertumbuhan penduduk, hingga polusi. Meskipun 

begitu, keuntungan yang didapatkan terbilang besar, mencapai US $7 milyar.80  

Meskipun kendala yang dialami untuk peningkatan produksi cukup 

meningkat, tetapi demand dari dunia internasional terus bertambah. Akibatnya 

adalah tindakan overfishing terus dilakukan untuk memenuhi demand tersebut, 

yang tentunya berujung pada berkurangnya jumlah ikan di laut. Demi 

memenuhi demand yang tinggi tersebut, para produsen terpaksa harus 

mengurangi biaya produksi agar masih mendapatkan keuntungan cukup. 

Termasuk di dalamnya adalah mengurangi biaya untuk gaji nelayan dan buruh 

yang bekerja di kapal. Banyak produsen yang menerapkan cara tersebut dengan 

memperkerjakan migran ilegal dan mengeksploitasi tenaga mereka melalui jam 

kerja panjang. Pekerja migran ini juga dipaksa untuk terus berada di laut, dan 

kembali dalam waktu beberapa minggu (short haul boats) hingga 2 tahun (long 

haul boats).81 Mereka yang berada dalam kondisi long haul boats ini cenderung 

menerima kekerasan akibat lokasi kerja terpencil dan ketergantungan terhadap 

kapten kapal. 
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Diestimasikan sekitar 50.000 migran berada dalam industri perikanan 

menurut data dari UN.82 Kebanyakan dari mereka berasal dari Kamboja dan 

Myanmar, yang dipaksa untuk pergi ke perbatasan oleh trafficker dan dijebak 

untuk bekerja dalam industri perikanan. Seringkali mereka dipukuli dan disiksa 

karena masalah kecil, seperti menjahit jaring yang lambat, atau salah 

menempatkan ikan. Dalam survey yang diadakan oleh UN pada tahun 2009 

terhadap 50 pria Kamboja, 29 orang mengatakan bahwa kapten kapal mereka 

sering membunuh pekerja dan membuang mayatnya di laut.83 Kapten kapal 

memegang peranan penting dalam forced labour di industri perikanan 

Thailand, dan seringkali pula kapten ini yang “membeli” dan memilih calon 

awak kapalnya.84  Hal yang disayangkan adalah pekerja migran ini relatively 

invisible karena kebanyakan dari mereka tidak memiliki dokumen, dan bekerja 

dalam ghost ship, yaitu kapal yang tidak teregistrasi dalam catatan Pemerintah 

Thailand, sehingga mereka tidak mengetahui jika kapal tersebut ada.85 

Akibatnya adalah pekerja migran ini tidak dapat dibantu untuk keluar dari 

eksploitasi dan kekerasan yang mereka alami dalam kapal tersebut. 

Kondisi eksploitasi yang parah ini mengakibatkan Thailand menerima 

kecaman dan sanksi dari dunia internasional. EJF mengeluarkan campaign 
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bertajuk “Seafood, not Slave Food” sebagai bentuk untuk mendapatkan atensi 

internasional untuk perusahaan seafood, dan memberikan pemahaman bahwa 

seafood yang berasal dari Asia dihasilkan melalui forced labour. Hal ini 

berhasil membuat perusahaan eksportir seafood untuk menangani MoU yang 

menuntut bahwa aktivitas penangkapan ikan dan produk laut terbebas dari 

forced labour, dan mengancam tidak akan melakukan impor ke Thailand jika 

hal tersebut tidak dipenuhi.86 Amerika Serikat menyalahkan Thailand sebagai 

pusat dari aktivitas perdagangan manusia. Namun kecaman paling buruk di 

dapatkan dari EU, yang mengancam akan memboikot impor seafood dan ikan. 

Sebelumnya EU sudah memberikan yellow card terhadap Thailand akibat 

tingginya angka illegal fishing dan forced labour di industri tersebut. EU juga 

melihat bahwa Thailand tidak dapat untuk memenuhi regulasi IUU dan 

membuat legal framework yang jelas dalam mengatasi masalah di industri 

seafood dan perikanan.87 Hal ini dapat mengakibatkan kerugian hingga 

mencapai US $1 milyar dalam setahun, dan dapat menjadi financial loss bagi 

perekonomian Thailand. 

Pemberian ultimatum ini tentu mengancam kestabilan perekonomian 

Thailand. Meskipun Pemerintah Thailand mengklaim beberapa usaha sudah 

dilakukan, seperti penangkapan 100 trafficker dan implementasi hukum untuk 

fishing industry, EU tidak melihat hal tersebut sebagai usaha signifikan. 

Bahkan EU mengancam untuk memberikan red card dan pelarangan impor 
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apabila masalah tersebut tidak ditangani dalam waktu 6 bulan.88 Kondisi ini 

tentu semakin membuat Pemerintah Thailand terdesak dan dituntut untuk harus 

mengatasi masalah tersebut, karena hal ini mengancam perkembangan 

perekonomian Thailand yang hanya mengalami kenaikan sebesar 0.3 persen di 

awal tahun 2015.89 Sehingga jika kondisi forced labour dalam industri 

perikanan tidak segera diatasi, maka kerugian yang lebih besar akan di 

dapatkan Thailand, dan hal tersebut juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi 

di negaranya. Selain itu jika penanganan yang diberikan oleh Pemerintah 

Thailand tidak maksimal, maka citra yang diberikan terhadap Thailand akan 

semakin memburuk, dan memberikan kesulitan bagi Thailand dalam menjalin 

hubungan diplomatik di dunia internasional.   
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BAB V 

SEKURITISASI ISU PERDAGANGAN MANUSIA PADA ERA  

PRAYUT CHAN O – CHA  

Dalam Bab ini penulis akan menjelaskan analisa sekuritisasi dari isu 

perdagangan manusia setelah sebelumnya membahas mengenai sejarah dan 

dinamika perdagangan manusia di Thailand. Penulis akan mengambil jangka waktu 

tahun 2014 – 2017, dimana periode waktu tersebut merupakan masa pemerintahan 

junta militer yang dipimpin oleh Perdana Menteri Prayut Chan O – Cha. Seperti 

yang sudah dijabarkan dalam latar belakang penelitian, perdagangan manusia di 

Thailand dijadikan sebagai national priority oleh Pemerintah Thailand, sehingga 

statement yang dikatakan oleh perdana menteri dan petinggi pemerintah lainnya 

akan menjadi dasar sekaligus awal dari pembahasan sekuritisasi isu perdagangan 

manusia di Thailand. 

Sesuai dengan kerangka pemikiran yang telah penulis jabarkan sebelumnya, 

ada tiga tahapan untuk mengetahui jalannya sekuritisasi isu tersebut. Tiga tahapan 

tersebut yaitu Speech Act, Acceptance by the Audience, dan Extraordinary 

Measures. Speech Act sendiri merupakan tahap awal berupa statement, pidato, atau 

bentuk pernyataan lain yang mengatakan bahwa isu perdagangan manusia 

merupakan existential threat yang perlu diselesaikan, dan dilakukan oleh 

securitizing actor. Tahapan selanjutnya yaitu Acceptance by the Audience, 

merupakan tahap yang dilakukan oleh securitizing actor kepada audience bahwa 

existential threat tersebut nyata dan mengancam kehidupan reference object, dan 

audience menerima hal tersebut dengan dikeluarkannya berbagai dukungan 



terhadap securitizing actor. Sedangkan tahap terakhir adalah extraordinary 

measures, yaitu tindakan yang dilakukan oleh aktor untuk melawan perdagangan 

manusia di Thailand setelah meyakinkan audience, tanpa melalui prosedur normal. 

Untuk memahami lebih rinci, penulis akan jabarkan dalam ketiga sub – bab yang 

menjelaskan ketiga tahapan sekuritisasi isu perdagangan manusia di atas. 

5.1. Speech Act  

 Seperti yang sudah dijabarkan dalam bab sebelumnya, bahwa speech act 

merupakan tahapan awal dalam sekuritisasi yang dilakukan oleh aktor untuk 

meyakinkan audience akan adanya existential threat.1 Speech act ini dilakukan 

dengan menggunakan tata bahasa keamanan di dalamnya, sehingga dapat 

mendeskripsikan secara rinci mengapa isu tersebut dapat dikatakan sebagai 

existential threat. Securitizing actor merupakan salah satu komponen dalam 

speech act yang menjalankan sekuritisasi, mulai dari acceptance by the 

audience hingga melakukan tindakan extraordinary measures untuk mengatasi 

isu perdagangan manusia.  

Argumen yang dikeluarkan oleh securitizing actor biasanya berpusat pada 

perlindungan bagi keamanan negara, bangsa, serta budaya, prinsip, dan sistem. 

Securitizing actor cenderung untuk tidak membicarakan masalah keamanan 

bagi diri mereka sendiri, sehingga mereka bukanlah referent object yang 

existentially threatened. Dalam penelitian ini, Pemerintah Thailand merupakan 

securitizing actor yang menjalankan securitizing move, dimana sebagai aktor 

Pemerintah Thailand akan mendefinisikan referent object sekaligus isu 
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perdagangan manusia sebagai existential threat bagi referent object. Prayut 

Chan O – Cha menunjukkan dengan jelas melalui statement atau pidatonya 

bahwa perdagangan manusia merupakan existential threat yang mengancam 

keamanan negara dan vulnerable groups sebagai referent object.  

5.1.1. Securitizing Move 

Pengungkapan atas keseriusan dalam penanganan isu perdagangan 

manusia sudah terlihat dalam policy paper untuk administrasi 

Pemerintahan Prayut Chan O – Cha. Dalam pembacaan policy paper untuk 

mengumumkan kabinet pemerintahan baru, terdapat beberapa poin yang 

akan dijalankan demi mempertahankan stabilitas negara dan kerajaan. 

Namun dalam policy paper ini terdapat dua poin yang harus digarisbawahi 

yaitu, reducing social inequality and creating opportunities to access 

public services, dan improving laws and judicial process.2 Tetapi ketika 

Thailand ditempatkan dalam Tier 3 pada pertengahan tahun 2014, isu 

perdagangan manusia tiba – tiba menjadi isu yang menarik perhatian bagi 

Pemerintah Thailand. Dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa 

Pemerintah Thailand tidak dapat memenuhi standar minimum yang 

terdapat dalam TVPA, dan standar tersebut sudah dilanggar selama dua 

tahun berturut – turut.3 Usaha law enforcement dan perlindungan korban 
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yang dilakukan oleh Thailand juga terbilang tidak cukup jika dibandingkan 

dengan kasus perdagangan manusia yang ada di Thailand.4  

Padahal menurut Menteri Luar Negeri Thailand, Sihasak 

Phuangketkeow, perdagangan manusia merupakan salah satu isu yang 

menjadi prioritas bagi pemerintah, dan usaha yang diberikan pun sudah 

cukup signifikan.5 Hal ini seperti terlihat dalam statement nya yang 

menggunakan kalimat highest priority to tackling this problem, sebagai 

bentuk penunjukan isu perdagangan manusia sebagai prioritas. Dalam 

kalimat tersebut juga dapat terlihat bahwa isu perdagangan manusia sudah 

menjadi prioritas bagi Thailand sebelum laporan tersebut diumumkan.  

"Anti-trafficking law enforcement efforts 

remained insufficient compared with the size of 

the problem in Thailand, and corruption at all 

levels hampered the success of these efforts. 

Thailand, in addition to the highest priority to 

tackling this problem, is a party to all main 

international agreements and we have abided by 

all our obligations.''6 

Pembelaan lainnya juga datang dari perwakilan Kedutaan Besar 

Thailand di Amerika Serikat, H.E. Mr. Vijavat Issarabhakdi, serta 

Direktur Jenderal dari MFA, Songsak Saichuea. Penggunaan kalimat 

committed dalam kalimat statement tersebut menjadi penunjukan bahwa 

isu perdagangan manusia menjadi suatu isu yang ditangani dengan serius 

oleh Pemerintah Thailand. Hal ini juga dapat menjadi penunjuk bukti 

                                                 
4 Ibid.,  
5 Nirmal Ghosh, 21 Juni 2014, Thailand Deeply Dissapointed with Downgrading in US Human 

Trafficking Report, The Straits Times, terdapat di http://www.straitstimes.com/asia/se-

asia/thailand-deeply-disappointed-with-downgrading-in-us-human-trafficking-report [diakses pada 

3 Maret 2018].  
6 Ibid.,  

http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/thailand-deeply-disappointed-with-downgrading-in-us-human-trafficking-report
http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/thailand-deeply-disappointed-with-downgrading-in-us-human-trafficking-report


terhadap dunia internasional atas keseriusan Thailand dalam menangani 

isu tersebut. Dari sini dapat kita lihat bahwa isu perdagangan manusia 

mulai terlihat sebagai potential threat yang mengancam citra Thailand di 

dunia internasional. Seperti yang diketahui sebelumnya bahwa Thailand 

memiliki reputasi yang buruk dalam penanganan kasus HAM, terutama 

perdagangan manusia, sehingga dengan mengeluarkan statement 

pembelaan tersebut memperlihatkan bahwa kali ini Pemerintah Thailand 

serius dalam menangani isu perdagangan manusia.  

Tabel 5.1. Statement Response atas Penempatan Thailand Tier 3 

Tahun Pemberi Statement Isi Statement 

2014 H.E. Mr. Vijavat Issarabhakdi, Duta 

Besar Thailand untuk Amerika Serikat, 

Juni 2014.  

We are obviously 

disappointed and 

respectfully disagree with 

the State Department's 

decision. While the latest 

TIP Report did not 

recognize our vigorous, 

government-wide efforts 

that yielded unprecedented 

progress and concrete 

results, Thailand remains 

committed to combating 

human trafficking. It is a 

national priority. Human 

trafficking is anathema to 

our nation's core values. 

Songsak Saichuea, Direktur Jenderal 

dari MFA, Juni 2014 

There is acute awareness 

throughout Thailand of the 

need to better identify and 

help victims of trafficking, 

and there is strong 

commitment from the 

nation’s leadership and all 

ministries working together 

as a team. 

2015 Perwakilan dari Pemerintah Thailand In 2013, Thailand made 

significant advances in 



prevention and suppression 

of human trafficking along 

the same lines as the state 

department's 

standards…While the latest 

TIP Report did not 

recognize our vigorous, 

governmentwide efforts that 

yielded unprecedented 

progress and concrete 

results, Thailand remains 

committed to combating 

human trafficking 

Perwakilan dari Pemerintah Thailand Thailand disagrees with the 

State Department’s 

evaluation in the report, 

which does not accurately 

reflect the reality and fails 

to take into account 

significant efforts 

undertaken by the Thai 

Government on all fronts 

during the past year. 
Sumber: Diolah dari Penelitian John Hopkins Bloomberg School of Public 

Health7 

Keseriusan ini semakin terlihat ketika tahun 2014 Prayut Chan O – 

Cha, bersumpah untuk melawan isu perdagangan manusia di Thailand, 

terutama dalam industri seks dan perikanan.8 Isi statement yang diliput 

oleh media Reuters tersebut juga mengatakan bahwa Pemeirntah Thailand 

akan menuntut semua unit negara agar bekerja lebih keras untuk 

                                                 
7 Courtland Robinson, et.al., 2016, Anti Human Trafficking in Thailand: A Stakeholder Analysis of 

Thai Government Efforts, The U.S., TIP Report and Rankings, And Recommendation for Action, 

Diterbitkan oleh John Hopkins Bloomberg School of Public Health, Terdapat di 

http://www.hopkinshumanitarianhealth.org/assets/documents/Anti-Trafficking-in-Thailand-

30Jun2016.pdf [diakses pada 9 April 2018]. 
8 Alisa Tang, 29 Desember 2014, Thai PM Vows to Fight Human Trafficking in Sex Trade, Fishing 

Industry, Reuters, terdapat di https://uk.reuters.com/article/us-thailand-humantrafficking/thai-pm-

vows-to-fight-human-trafficking-in-sex-trade-fishing-industry-idUKKBN0K70TO20141229 

[diakses pada 3 Maret 2018].  

http://www.hopkinshumanitarianhealth.org/assets/documents/Anti-Trafficking-in-Thailand-30Jun2016.pdf
http://www.hopkinshumanitarianhealth.org/assets/documents/Anti-Trafficking-in-Thailand-30Jun2016.pdf
https://uk.reuters.com/article/us-thailand-humantrafficking/thai-pm-vows-to-fight-human-trafficking-in-sex-trade-fishing-industry-idUKKBN0K70TO20141229
https://uk.reuters.com/article/us-thailand-humantrafficking/thai-pm-vows-to-fight-human-trafficking-in-sex-trade-fishing-industry-idUKKBN0K70TO20141229


mendapatkan hasil yang baik hanya dalam waktu satu tahun.9 Dalam 

kesempatan lain, Prayut Chan O – Cha beserta Jenderal Utama Tentara 

Thailand, Udomdej Sitabutr bersumpah bahwa mereka akan berusaha 

untuk melawan perdagangan manusia.10 Dalam pernyataan ini juga 

dikatakan mereka yakin jika Tier Thailand dalam penanganan isu 

perdagangan manusia akan meningkat, karena Pemerintah Thailand sudah 

melakukan tindakan terpusat dalam menangani isu perdagangan manusia.  

Dalam statement lainnya, Prayut juga mengatakan bahwa Ia akan 

menggunakan Section 44 untuk menangani isu perdagangan manusia 

terutama dalam industri perikanan.11 Section 44 sendiri merupakan suatu 

ketetapan kontroversial dalam Junta Militer Thailand, yang berarti 

membuat keputusan eksekutif berdasarkan keamanan nasional. Namun 

hal ini nantinya akan mempercepat proses dari pengambilan keputusan 

dan pembuatan kebijakan tersebut.12 Dengan mengeluarkan statement 

tersebut menunjukkan bahwa, Section 44 menjadi salah satu bentuk 

tindakan extraordinary measures yang dilakukan oeh aktor untuk 

menangani isu ancaman. Disini terlihat bahwa isu perdagangan manusia, 

                                                 
9 Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand, 2015, Thailand’s Trafficking in Persons 

2014 Country Report, Terdapat di http://www.mfa.go.th/main/contents/files/media-center-

20150311-164953-538433.pdf [diakses pada 3 Maret 2018].  
10 Royal Thai Embassy, 30 Agustus 2015, Thai PM and Army Chief Vow to Eradicate Human 

Trafficking, disadur dari Thailand Focus, terdapat di http://thaiembdc.org/2015/08/03/th-pm-army-

chief-vow-to-eradicate-htfk/ [diakses pada 3 Juli 2018].  
11 AFP, 24 April 2015, Thailand Vows to Stop Slavery in Fishing Industry, DVB News, Terdapat 

di http://www.dvb.no/news/thailand-vows-to-stop-slavery-in-fishing-industry-burma-

myanmar/50152 [diakses pada 3 Juli 2018].  
12 Ibid.,  

http://www.mfa.go.th/main/contents/files/media-center-20150311-164953-538433.pdf
http://www.mfa.go.th/main/contents/files/media-center-20150311-164953-538433.pdf
http://thaiembdc.org/2015/08/03/th-pm-army-chief-vow-to-eradicate-htfk/
http://thaiembdc.org/2015/08/03/th-pm-army-chief-vow-to-eradicate-htfk/
http://www.dvb.no/news/thailand-vows-to-stop-slavery-in-fishing-industry-burma-myanmar/50152
http://www.dvb.no/news/thailand-vows-to-stop-slavery-in-fishing-industry-burma-myanmar/50152


terutama dalam industri perikanan, menjadi suatu isu yang mengancam 

keamanan negara bagi Thailand. 

“The government will swiftly solve problems 

by invoking Section 44 to authorise the military 

to assist officials” – Prayut Chan O Cha.  

Sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Thailand dalam menangani isu 

tersebut, Prayut Chan O – Cha mengumumkan dalam pidato pada 3 April 

2015 di Gedung Santi Maitree Building pada 3 April 2015, bahwa isu 

perdagangan manusia dijadikan sebagai national priority. Hal ini terlihat 

dalam salah satu kalimat, “The announcement that the prevention and 

suppression of human trafficking is now a national agenda”. Prayut juga 

melihat isu perdagangan manusia melalui pendekatan HAM, Prayut 

melihat bahwa setiap manusia di dunia ini merupakan makhluk yang lahir 

dengan hak untuk bebas dan setara antara satu dengan lainnya.13 Pidato 

yang disampaikan di depan elite politics serta menteri negara seperti 

Menteri Perkembangan Sosial dan Keamanan Manusia, Menteri Pekerja, 

Menteri Industri, Menteri Pariwisata dan Olahraga, Menteri Keamanan, 

Menteri Luar Negeri, serta Pemimpin Tinggi Angkatan Militer Thailand 

dan Angkatan Laut Thailand, Kepala Kepolisian Thailand, Sekretaris 

Jenderal dari AMLO, dan gubernur serta petinggi lainnya.14 Kehadiran 

dari petinggi negara tersebut menunjukkan bahwa isu perdagangan 

                                                 
13 Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand, 3 April 2015, Speech by His 

Excellency Prayut Chan-o-cha, Prime Minister of the Kingdom of Thailand National Agenda on 

“Preventing Human Trafficking, hal. 3, Terdapat di 

http://www.mfa.go.th/main/contents/files/media-center-20150412-163924-201178.pdf [diakses 

pada 3 Maret 2018]. 
14 Ibid.,  

http://www.mfa.go.th/main/contents/files/media-center-20150412-163924-201178.pdf


manusia diperlihatkan sebagai ancaman keamanan negara, yang menjadi 

dasar bahwa isu tersebut merupakan existential threat bagi Thailand. 

“Why is this government so serious about this 

problem? I would like to inform you that this 

matter is about the fundamentals of having a 

conscience, a sense of justice, and morality. It is 

about respecting the principle that all human 

beings are born free and equal in dignity and 

with rights.”  

Keseriusan ini juga diperlihatkan ketika Prayut Chan O – Cha berbicara 

dalam forum internasional. Dalam pidato di UN terkait Sustainable 

Development Agenda 2030, Prayut Chan O – Cha mengatakan bahwa ‘Thai 

Government accords priority to solving the problem of human 

trafficking”, yang memperlihatkan bahwa penanganan isu perdagangan 

manusia menjadi salah satu bagian untuk agenda tahun 2030. Pidato 

tersebut secara singkat membahas mengenai implementasi dari 

Sustainable Development Agenda, yang menurut Prayut Chan O – Cha 

membutuhkan usaha kolektif dalam segala sektor, dan perubahan dalam 

suatu negara harus dimulai dari dalam. Isu perdagangan manusia selaras 

dengan beberapa goals yang ada dalam SDA, yaitu people, prosperity, dan 

peace.15 Penyebutan isu perdagangan manusia dalam forum UN tersebut 

juga sekaligus menjadi bentuk keseriusan Pemerintah Thailand yang 

diperlihatkan pada masyarakat internasional. 

                                                 
15 UN, 25 September 2015, Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable 

Development, Hasil dari United Nations Sustainable Development Summit, terdapat di 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E [diakses pada 20 Maret 

2018].  

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E


Sehingga dengan menyebutkan Pemerintah Thailand menjadikan 

penyelesaian perdagangan manusia di Thailand sebagai prioritas, 

perdagangan manusia masuk sebagai salah satu bagian untuk mewujudkan 

ketiga goals diatas. Selain itu, statement ini sekaligus menunjukkan 

keseriusan Pemerintah Thailand dalam menangani perdagangan manusia 

di mata masyarakat internasional secara maksimal. Pidato ini juga 

berhubungan dengan adanya Press Release untuk National Agenda: 

Human Rights as Driver of Thailand 4.0 for Sustainable Development.16 

Dalam press release ini perdagangan manusia dianggap menjadi suatu 

pendorong untuk meningkatkan freedom dan equality, demi mewujudkan 

masyarakat Thailand yang makmur. Menggunakan strategi 4 build + 3 

improve + 2 mobilize + 1 reduce = Goal, agenda ini diharapkan mampu 

untuk memaksimalkan usaha Thailand dalam menangani perdagangan 

manusia.17  

Penyebutan penanganan isu perdagangan manusia sebagai bagian dari 

Sustainable Development Agenda bukanlah tanpa alasan, mengingat 

bahwa untuk mewujudkan perekonomian Thailand yang stabil, perlu 

adanya bantuan dari pekerja asing atau foreign labour. Dalam pidato 

mingguan yang berjudul From the Sufficiency Economy Philosophy to 

Sustainable Development Goals pada tahun 2017, Prayut Chan O – Cha 

mengatakan bahwa masalah perdagangan manusia memiliki hubungan 

                                                 
16 Royal Thai Government, 24 November 2017, The Cabinet Meeting on Tuesday November 21 

2017, Press Release dari Sinopsis Rapat Kabinet, terdapat di 

http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/8327 [diakses pada 20 Maret 2018].  
17 Ibid.,  

http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/8327


dengan foreign labour yang datang ke Thailand. Menurutnya, 

perekonomian Thailand sangat bergantung pada foreign labour, dan 

foreign labour ini yang memastikan bahwa perekonomian negara akan 

terus berfungsi, karena mereka bekerja dalam segala bidang.18 Namun 

sayangnya foreign labour ini rentan untuk terjebak dalam perdagangan 

manusia akibat banyaknya petugas pemerintah yang melakukan korupsi.  

Statement dan pembuatan national agenda tersebut memperlihatkan 

bahwa isu perdagangan manusia menjadi existential threat, sekaligus 

menunjukkan bahwa terdapat referent object akibat isu tersebut, yaitu 

pekerja migran atau foreign worker. Prayut melihat bahwa kondisi 

geografis yang unik serta tingginya tingkat korupsi di kalangan petugas 

pemerintah, menjadi salah satu penyebab tingginya angka foreign worker 

yang menjadi korban perdagangan manusia. Hal ini dibuktikan dalam 

kalimat,”As a result, illegal migration is a big challenge for Thailand, with 

more than 300,000 illegal migrants entering Thailand every year.19  

Dalam pidato di UN pada 30 September 2015, Prayut juga mengatakan 

bahwa referent object dari isu perdagangan manusia merupakan 

                                                 
18 Segala bidang ini mencakup pada buruh pabrik, karyawan gas station, pelayan restoran, hingga 

pembantu rumah tangga, petani, dan nelayan. Royal Thai Government, 11 Juli 2017, From the 

Sufficiency Economy Philosophy to Sustainable Development Goals, Pidato mingguan Perdana 

Menteri, terdapat di http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/5139 [diakses pada 20 Maret 

2018].  
19 Ibid., hal. 40.  

http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/5139


vulnerable groups yang sering menjadi korban dalam kejahatan 

perdagangan manusia.20  

“Aside from looking after our farmers, we must 

also empower other vulnerable groups such as 

women, children, and the disabled, and those at 

risk of having their human rights violated and 

becoming victims of human trafficking, such as 

workers in the fisheries sector”.   

 

Statement diatas diucapkan oleh Prayut Chan O – Cha dalam pidato 

mingguannya di salah satu acara stasiun televisi. Statement tersebut 

menunjukkan secara jelas bahwa kelompok vulnerable groups merupakan 

bentuk dari referent object yang terancam keberlangsungan hidupnya. 

Seperti yang sudah penulis jabarkan dalam bab sebelumnya, jenis 

vulnerable groups untuk kasus perdagangan manusia di Thailand terbagi 

menjadi 2 bagian, yaitu kelompok etnis minoritas atau Tribe Hill di 

wilayah utara Thailand, dan foreign worker yang bekerja di Thailand. 

Kedua kelompok ini dapat dikatakan sebagai referent object karena isu 

perdagangan manusia memberikan dampak signifikan bagi vulnerable 

groups tersebut. Dengan Prayut Chan O – Cha mengucapkan kalimat 

diatas dalam pidato mingguannya, secara langsung dia memberikan 

konstruksi pada masyarakat Thailand bahwa isu perdagangan manusia 

menjadi suatu isu yang mengancam keamanan negara, yang memberikan 

dampak bagi vulnerable groups yang disebutkan dalam statement tersebut. 

                                                 
20 The Nation, 30 September 2015, Prayut’s Speech at UN General Assembly, Terdapat di 

http://www.nationmultimedia.com/opinion/Prayuts-speech-at-UN-general-assembly-

30269855.html [diakses pada 3 Juli 2018].  

http://www.nationmultimedia.com/opinion/Prayuts-speech-at-UN-general-assembly-30269855.html
http://www.nationmultimedia.com/opinion/Prayuts-speech-at-UN-general-assembly-30269855.html


Dari tindakan Speech Act berupa pengungkapan statement dan pidato 

yang dilakukan oleh Prayut Chan O – Cha beserta jajaran 

pemerintahannya mengenai isu perdagangan manusia, terlihat bahwa 

sebenarnya isu tersebut menjadi potential threat yang mengancam 

kestabilan keamanan negara. Dalam statement tersebut juga 

memperlihatkan dengan jelas referent object yang lahir dari ancaman isu 

tersebut. Terdapat dua referent object yang bisa dianalisa, yaitu negara 

Thailand sendiri demi peningkatan citra negara, dan foreign worker yang 

seringkali menjadi korban dari perdagangan manusia. 

Dari sinilah terlihat mengapa pemberian respon atas Thailand berada 

dalam Tier 3 diberikan secara intensif, karena dilakukan untuk 

menunjukkan kepada audience Pemerintah Thailand benar – benar 

menanggapi secara serius bahwa isu perdagangan manusia merupakan 

ancaman bagi Thailand. Tindakan penunjukkan terhadap audience ini 

dilakukan untuk meyakinkan audience atas ancaman dari isu tersebut, dan 

kemudian diterima oleh audience melalui dukungan yang terlihat dalam 

berbagai bentuk. Hal ini akan penulis bahas dalam konsep selanjutnya, 

yaitu Acceptance by the Audience. 

5.2. Acceptance by the Audience 

 Acceptance by the Audience atau penerimaan dari audiens, merupakan 

tahapan kedua untuk melihat analisa sekuritisasi atas suatu isu yang dilihat 

sebagai ancaman. Setelah sebelumnya dibahas mengenai tahapan Speech Act, 

yaitu suatu tahapan yang dilakukan oleh securitizing actor untuk mengatakan 



suatu isu merupakan ancaman, kali ini penulis akan membahas mengenai siapa 

saja yang diyakinkan oleh securitizing actor bahwa isu tersebut merupakan 

existential threat. Dalam Teori Sekuritisasi, dijelaskan bahwa suatu isu berhasil 

disekuritisasi hanya jika audience menerima speech act yang dilakukan oleh 

securitizing actor. Hal ini berarti perlu adanya keyakinan yang bersifat 

intersubjektif antara securitizing actor dan audience atas ancaman dari isu 

tersebut. Tidak dijelaskan secara rinci siapa saja audience tersebut, namun Ralf 

Emmers memaparkan bahwa audience tersebut dapat berasal dari berbagai 

golongan. Nantinya audience tersebut akan mengeluarkan berbagai dukungan, 

setelah pemahaman intersubjektif dari securitizing actor atas ancaman melalui 

speech act terwujud. Bentuk dukungan ini bermacam – macam, mulai dari 

pemberitaan media hingga keluarnya symposium serta press release mengenai 

isu ancaman tersebut.  

Sekuritisasi isu perdagangan manusia di Thailand tidak akan terlaksana 

tanpa adanya audience yang teryakini akan adanya ancaman dari isu 

perdagangan manusia setelah mendengarkan speech act oleh securitizing actor. 

Dalam penelitian ini penulis akan mencoba melihat jenis dukungan yang 

diberikan oleh audience kepada Pemerintah Thailand dalam mengatasi isu 

perdagangan manusia. Menggunakan jangka waktu tahun 2014 – 2017, bentuk 

dukungan yang diberikan oleh audience ini nantinya akan terlihat melalui 

berbagai bentuk, yang nantinya dapat mempermudah Pemerintah Thailand 

untuk mengatasi isu perdagangan manusia serta melakukan ketiga tahapan 



sekuritisasi secara maksimal. Berikut adalah penjabaran 2 variabel untuk 

tahapan acceptance by the audience: 

5.2.1. Civil Society 

Pada variabel ini, penulis akan menunjukkan jenis audience pertama 

yaitu masyarakat sipil. Dalam variabel ini, bentuk dukungan yang 

diberikan oleh masyarakat sipil akan terbagi dalam dua indikator. Pertama 

adalah kesadaran masyarakat sipil bahwa isu perdagangan manusia 

merupakan existential threat bagi keamanan Thailand. Kedua, bentuk 

dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Thailand atas usahanya dalam 

melawan isu perdagangan manusia. Dalam indikator pertama, dijelaskan 

bahwa adanya survey atau polling dari NGO yang mendukung tindakan 

Pemerintah Thailand dalam menangani isu perdagangan manusia di 

Thailand. Namun disini akibat terbatasnya data, penulis akan 

menunjukkan survey tahunan terhadap masyarakat umum yang dilakukan 

di Thailand. Sehingga kedua indikator tidak hanya berfokus pada 

dukungan dari NGO saja, namun terdapat juga dukungan moral dari 

masyarakat umum.  

Survey yang pertama merupakan kolaborasi penelitian dari NIDA dan 

ISEAS, dan berfokus pada politik dan kehidupan masyarakat Thailand.21 

Dalam survey yang dikeluarkan tahun 2015 ini membahas mengenai dua 

                                                 
21 ISEAS, 15 Oktober 2015, Thailand Surveys: On Priorities in Domestic Issues and On Reactions 

to International Criticism on Human Rights, Dipublikasikan oleh ISEAS Yusof Ishak Institure no. 

58, terdapat di https://www.iseas.edu.sg/images/pdf/ISEAS_Perspective_2015_58.pdf [diakses 

pada 2 April 2018].  

https://www.iseas.edu.sg/images/pdf/ISEAS_Perspective_2015_58.pdf


isu, pertama adalah survey dari isu domestik yang harus diprioritaskan oleh 

Perdana Menteri, kemudian reaksi dari masyarakat Thailand atas kecaman 

dari Amerika Serikat, EU, dan Human Rights Watch atas pelanggaran 

HAM.22 Disini penulis akan berfokus pada isu kedua, yaitu reaksi 

masyarakat Thailand atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh 

Thailand di mata dunia internasional.  

Penulis lebih berfokus terhadap survey kedua karena selama beberapa 

tahun terakhir, Thailand berada dibawah kritik internasional atas 

banyaknya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara tersebut. 

Beberapa kasus pelanggaran HAM yang terkenal antara lain, isu 

perdagangan manusia, penangkapan 14 mahasiswa, dan extradisi imigran 

ilegal asal Uyghur ke China.23 Sebelumnya penulis sudah membahas 

bahwa, Amerika Serikat dan EU memberikan kritik keras bahkan 

memberikan ancaman baik dari segi bantuan maupun perdagangan, akibat 

kasus perdagangan manusia yang tinggi. Sehingga dengan mengetahui 

respon masyarakat Thailand atas kritik tersebut, dapat diketahui seberapa 

besar awareness dan dukungan yang diberikan masyarakat terhadap 

Pemerintah Thailand. 

Berdasarkan hasil survey terhadap 1250 responden dari berbagai 

wilayah Thailand dan beragam golongan penduduk, di dapatkan bahwa 

sekitar 37.9 persen mempercayai bahwa kritik yang diberikan oleh dunia 

                                                 
22 Ibid., hal. 1.  
23 Ibid., hal. 6.  



internasional merupakan cara Amerika Serikat untuk mencampuri urusan 

internal Thailand.24 Sedangkan 22.0 persen mempercayai bahwa kritik 

tersebut sebagai permainan politik antara China dan Thailand. Namun hal 

unik disini yang perlu digarisbawahi adalah hampir semua responden 

setuju bahwa Amerika Serikat memiliki peran penting atas kritik yang 

diberikan oleh masyarakat internasional kepada Thailand. Hal ini terlihat 

dari variasi jawaban yang diberikan memegang tingkat persen sebesar 13 

– 16 persen. Selain itu, survey ini keluar ketika Prayut Chan O – Cha 

berpidato dalam UNGA di New York. Prayut Chan O – Cha mengatakan 

bahwa pemerintahannya sedang berusaha untuk menangani isu 

perdagangan manusia dan mengembalikan demokrasi kepada masyarakat 

Thailand.25   

Tabel 5.2. Survey dari Reaksi Masyarakat Thailand atas 

Kecaman Internasional 

Reaksi Publik Persentase 

Polling 

Kritik diberikan sebagai cara Amerika Serikat 

untuk mencampuri masalah internal Thailand 

37.9 

Kritik merupakan bagian dari permainan politik 

antara Amerika Serikat dan China, yang 

menggunakan Thailand untuk saling mengkritisi 

satu sama lain 

22 

Kritik merupakan usaha Amerika Serikat untuk 

memperluas pengaruh di kawasan Asia Pasifik  

16.2 

Kritik dibuat oleh wilayah Barat untuk 

memberikan gambaran positif bagi dirinya sendiri 

14.2 

Kritik diberikan dengan tujuan baik sekaligus 

bagian dari peran dan tanggung jawab wilayah 

Barat  

13.6 

                                                 
24 Ibid.,  
25 Channel News Asia, 24 September 2015, Thai PM Prayut to give assurances to international 

community at UNGA, Terdapat di https://www.channelnewsasia.com/news/asiapacific/thai-pm-

prayut-to-give-assurances-to-international-community-at--8252378 [diakses pada 2 April 2018].  

https://www.channelnewsasia.com/news/asiapacific/thai-pm-prayut-to-give-assurances-to-international-community-at--8252378
https://www.channelnewsasia.com/news/asiapacific/thai-pm-prayut-to-give-assurances-to-international-community-at--8252378


Thailand memang telah melanggar beberapa isu 

HAM 

10.9 

Kritik diberikan dengan tujuan baik dari organisasi 

internasional 

10.4 

Kritik merupakan cara untuk memberikan kesan 

positif bagi organisasi internasional tersebut 

10.4 

Kritik merupakan bagian dari influential group di 

Thailand untuk menggulingkan Pemerintahan 

Prayut Chan O – Cha dan NCPO 

4.8 

Lainnya 0.4 

Tidak yakin 7.2 

TOTAL 100 
Sumber: Hasil olahan dari penelitian ISEAS  

Kemudian jika dilihat dari kepedulian masyarakat Thailand atas kritik 

tersebut, hanya sekitar 14 persen penduduk Thailand yang sangat khawatir 

atas kritik internasional.26 Sedangkan nilai persentase paling besar 

dipegang oleh kategori somewhat worried, yaitu sebesar 28 persen.27 

Namun dari hasil survey ini di dapatkan bahwa secara keseluruhan, 

masyarakat Thailand tidak begitu khawatir atas kritik negatif dari dunia 

internasional. Tetapi akibatnya dukungan masyarakat terhadap tindakan 

Pemerintah dalam mengatasi isu HAM menjadi terpecah, dan tidak semua 

golongan peduli atas masalah serta penanganan dari isu HAM tersebut.   

Tabel 5.3. Polling Kekhawatiran Penduduk Thailand atas Kritik 

Internasional 

Reaksi Publik Persentase Polling 

Sangat Khawatir (very worried) 14.0 

Cukup Khawatir (somewhat worried) 28.0 

Tidak Begitu Khawatir (not quite worried) 21.3 

Tidak Khawatir (not worried at all) 36.3 

Tidak spesifik atau tidak yakin (not specified or 

were unsure) 

0.4 

TOTAL 100 
Sumber: Hasil olahan dari penelitian ISEAS 

                                                 
26 ISEAS, loc.cit., hal. 8.  
27 Ibid.,  



Selain survey mengenai reaksi masyarakat Thailand atas pelanggaran 

HAM Thailand, terdapat juga survey mengenai kepuasan penduduk 

terhadap Pemerintahan Prayut Chan O – Cha. Penulis akan menggunakan 

survey yang dikeluarkan oleh Suan Dusit Rajabhat Univeristy (Suan Dusit 

Poll) pada tahun 2016 untuk melihat opini publik atas Pemerintahan 

Prayut Chan O – Cha dalam menangani isu krusial. Dalam survey tersebut 

terlihat bahwa sebanyak tiga perempat responden dari 1.293 orang, merasa 

puas atas Pemerintahan Prayut Chan O – Cha.28 Survey tersebut juga 

mengatakan bahwa Pemerintahan Prayut Chan O – Cha telah mencapai 

banyak hal dalam 2 tahun sejak masa jabatannya, dan mampu untuk 

mengatasi masalah secara langsung.29 Sedangkan sisanya merasa tidak 

yakin dengan Pemerintahan Prayut Chan O – Cha, karena menurut mereka 

Prayut Chan O – Cha naik menjadi perdana menteri melalui coup, sehingga 

sulit untuk mengamati masa pemerintahannya.  

Namun masyarakat Thailand merasa puas dengan hasil kerja 

Pemerintah Thailand dalam menangani isu perdagangan manusia. 

Berdasarkan survey 5 pencapaian kerja selama Pemerintahan Prayut Chan 

O – Cha, penanganan isu perdagangan manusia berada dalam peringkat ke 

4, yaitu sebesar 65.5. persen.30 Masyarakat merasa puas dengan usaha 

pemerintah untuk menangani isu perdagangan manusia, yang dibuktikan 

                                                 
28 The Nation, 29 Agustus 2016, Prayut Gets High Mark in Survey on Confidance, Terdapat di 

http://www.nationmultimedia.com/politics/Prayut-gets-high-marks-in-survey-on-confidence-

30294000.html [diakses pada 2 April 2018].  
29 Ibid.,  
30 Ibid.,  

http://www.nationmultimedia.com/politics/Prayut-gets-high-marks-in-survey-on-confidence-30294000.html
http://www.nationmultimedia.com/politics/Prayut-gets-high-marks-in-survey-on-confidence-30294000.html


melalui naiknya peringkat Thailand dari Tier 3 menuju Tier 2 dalam U.S. 

Department of State Report. Selain itu, isu lain yang berhubungan dengan 

perdagangan manusia seperti korupsi, juga dirasa puas penanganannya 

dalam sektor publik maupun privat. Sehingga hal ini membuktikan bahwa 

usaha Pemerintah Thailand dalam mengatasi isu perdagangan manusia dan 

isu lain yang relevan cukup serius, dan bukan hanya sekadar tindakan 

biasa.  

Tabel 5.4. Survey 5 Pencapaian Kerja Pemerintah Thailand yang 

Paling Memuaskan di Tahun 2016 

Pencapaian Kerja Persentase Polling 

Penanganan korupsi dalam sektor publik 

maupun privat 

75 

Tindakan reklamasi hutan  71 

Peacekeeping, social order, dan penanganan 

obat terlarang 

70.6 

Penanganan perdagangan manusia 65.5 

Penurunan harga energi dan bahan bakar minyak 63.4 
Sumber: Hasil olahan penulis dari The Nations  

Setelah membahas dukungan dari segi masyarakat umum, selanjutnya 

penulis akan membahas indikator kedua mengenai pemberitaan media 

massa atas dukungan dari NGO. Indikator ini secara spesifik akan 

membahas mengenai pemberitaan media atas dukungan NGO untuk 

Pemerintah Thailand dalam penanganan isu perdagangan manusia. Perlu 

diketahui sebelumnya bahwa, Pemerintah Thailand telah menjalin 

kerjasama dengan beberapa NGO di Thailand dalam rangka penanganan 

isu perdagangan manusia. Terdapat 11 NGO dan organisasi internasional 

yang bekerja sama dengan pemerintah Thailand, dimana mereka 

membantu dalam hal identifikasi korban bersama dengan kepolisian dan 



petugas pemerintah lainnya.31 Hal ini tentu mempermudah untuk proses 

verifikasi identifikasi korban, sehingga memiliki data informasi yang jelas 

untuk menemukan korban lainnya. NGO juga bekerja sama dengan 

Pemerintah Thailand dalam melacak traffickers, termasuk sindikat 

prostiusi dan penjualan anak, dengan memberikan informasi terkait 

mengenai trafficking ring tersebut.32  

Kerjasama antara Pemerintah Thailand dengan NGO baik lokal maupun 

internasional, merupakan bentuk dukungan bagi Pemerintah Thailand 

untuk bersama – sama mengatasi perdagangan manusia. Tanpa adanya 

kerjasama tersebut, perdagangan manusia tidak dapat dihentikan dan 

perdagangan manusia merupakan suatu kejahatan yang tidak bisa 

dihentikan jika hanya dengan satu pihak saja. Salah satu bukti nyata adalah 

ketika media memberitakan penangkapan trafficking ring utama di daerah 

Sukhumvit, Bangkok. Diberitakan oleh The Nation, DSI Thailand berhasil 

menemukan trafficking ring tersebut setelah mendapatkan informasi dari 

NGO Alliance Anti – Trafic serta organisasi internasional lainnya.33 

Trafficking ring tersebut terungkap setelah terdapat wanita Moroko yang 

meminta tolong untuk diselamatkan dari prostitusi di Bangkok.  

                                                 
31 Berdasarkan laporan pada tahun 2014, Thailand bekerja sama dengan 11 NGO dan OI dimana 

Alliance Anti – Trafic merupakan salah satu dari NGO yang bekerja sama dengan Pemerintah 

Thailand, Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand, loc.cit., hal. 65.  
32 Ibid., hal. 9.  
33 The Nation, 10 Agustus 2017, DSI Busts Human Trafficking Ring, Terdapat di 

http://www.nationmultimedia.com/detail/national/30323449 [diakses pada 2 April 2018].  

http://www.nationmultimedia.com/detail/national/30323449


Gambar 5.1. Trafficking Ring di Wilayah Sukhumvit, Bangkok 

Sumber: The Nations 

Selain Alliance Anti – Trafic, NGO lainnya yang berperan dalam 

membantu pemerintah untuk menangkap traffickers adalah FREELAND. 

Dalam pemberitaan dari Reuters, FREELAND membantu Kepolisian 

Thailand untuk menemukan jaringan perdagangan manusia, yang berujung 

pada penemuan kuburan tanpa nama di wilayah perbatasan Malaysia dan 

Thailand.34 FREELAND sendiri di deskripsikan dalam Reuters merupakan 

NGO anti – trafficking, yang menyediakan tenaga ahli untuk sektor hukum 

melalui pelatihan yang strategi dan taktis, dan didesain untuk agensi 

pemerintah.35  FREELAND berkoordinasi langsung dengan jaringan 

sektor publik – swasta bernama THAI TIP-NET.36  Kemudahan teknis 

                                                 
34 Amy Sawitta Lefevre dan Andrew R.C. Marshall, 9 Juli 2015, Special Report: Inside Thailand’s 

Trafficking Crackdown, Reuters, Terdapat di https://www.reuters.com/article/us-thailand-

trafficking-specialreport/special-report-inside-thailands-trafficking-crackdown-

idUSKCN0PJ14520150709 [diakses pada 2 April 2018].  
35 FREELAND, Stop Human Trafficking, Disadur dari website FREELAND, Terdapat di 

http://www.freeland.org/stop-human-trafficking/ [diakses pada 2 April 2018].  
36 THAI – TIP NET berusaha menggabungkan hukum dan masyarakat Thailand melalui 4 hal, 

peningkatan kelompok civil society, memfasilitasi komunikasi konstruktif antara kelompok civil 

https://www.reuters.com/article/us-thailand-trafficking-specialreport/special-report-inside-thailands-trafficking-crackdown-idUSKCN0PJ14520150709
https://www.reuters.com/article/us-thailand-trafficking-specialreport/special-report-inside-thailands-trafficking-crackdown-idUSKCN0PJ14520150709
https://www.reuters.com/article/us-thailand-trafficking-specialreport/special-report-inside-thailands-trafficking-crackdown-idUSKCN0PJ14520150709
http://www.freeland.org/stop-human-trafficking/


inilah yang membuat Kepolisian Thailand meminta bantuan FREELAND 

untuk menganalisa data dari ponsel yang ditemukan dari pengendara truk 

yang mengangkut korban perdagangan manusia. Dari sinilah peran NGO 

sangat mendukung tindakan Pemerintah Thailand, karena tanpa adanya 

bantuan NGO maka usaha untuk menyelamatkan korban tersebut tidak 

akan berhasil. Seperti yang dikutip dalam The Nations “Other factors 

include assistance from non-governmental organisations and technical 

know-how and capacity building from friendly countries”.37 Sehingga 

bantuan dari NGO ini secara langsung merupakan dukungan dari civil 

society untuk Pemerintah Thailand, dalam mengatasi isu perdagangan 

manusia secara keseluruhan. 

Dari pembahasan kedua indikator diatas dapat kita lihat bahwa 

dukungan dari masyarakat umum melalui survey, serta kerjasama dari 

NGO dapat mendorong adanya tindakan lanjutan untuk Pemerintah 

Thailand dalam menangani isu perdagangan manusia. Dukungan dari 

variabel civil society ini membuktikan bahwa konsep acceptance by the 

audience dalam tindakan speech act yang dilakukan oleh securitizing actor 

untuk melalukan sekuritisasi isu perdagangan manusia. Tetapi variabel itu 

saja masih belum cukup, karena masih terdapat variabel lain yang 

membantu untuk melihat jalannya tahapan acceptance by the audience 

                                                 
society dan penegak hukum Thailand, mendukung sekaligus mentoring penegak hukum Thailand 

melalui strategic planning package, serta mendorong Pemerintah Thailand untuk melakukan 

counter trafficking enforcement. Ibid.,  
37 Kavi Chongkittavorn, 06 Februari 2017, Thai Effort at Tackling Human Trafficking Getting 

Better, The Nation, Terdapat di http://www.nationmultimedia.com/news/opinion/kavi/30305755 

[diakses pada 2 April 2018].  

http://www.nationmultimedia.com/news/opinion/kavi/30305755


secara menyeluruh. Tahapan selanjutnya adalah epistemic community 

yang akan dijelaskan sebagai berikut. 

5.2.2. Epistemic Community 

Setelah sebelumnya membahas mengenai variabel civil society, 

variabel selanjutnya adalah epistemic community. Seperti yang sudah 

penulis bahas sebelumnya dalam operasionalisasi teori, bahwa epistemic 

community memiliki indikator berupa dukungan dari akademisi atau think 

thank terhadap securitizing actor untuk menangani existential threat, serta 

sekaligus meyakini adanya referent object yang terancam akibat adanya 

existential threat. Untuk melihat dukungan dari epistemic community 

tersebut dapat melalui penelitian, symposium, atau statement di media 

massa atas kondisi perdagangan manusia di Thailand.  

Dalam melihat dukungan dari epistemic community, penulis akan 

menggunakan penelitian akademisi dari John Hopkins School Bloomberg 

School of Public Health, yang ditulis oleh Courtland Robinson, Ph.D dan 

dibantu oleh Charlie Thame, Ph.D dan Casey Branchini, MHS.38 Berjudul 

Anti Human Trafficking in Thailand: A Stakeholder Analysis of Thai 

Government Efforts, The U.S., TIP Report and Rankings, And 

Recommendation for Action, penelitian ini membahas mengenai respon 

stakeholder di Thailand dalam penanganan isu perdagangan manusia di 

Thailand. Bekerja sama dengan Royal Thai Embassy di Washington D.C., 

penelitian ini menggunakan metode wawancara dengan responden 

                                                 
38 Courtland Robinson, et.al., loc.cit.,  



sebanyak 128 orang, yang terbagi ke dalam individu sebanyak 28 orang, 

dan grup sebanyak 120, sehingga total responden adalah 148 orang. 

Responden ini merupakan stakeholder yang berperan penting dalam 

menangani isu perdagangan manusia di Thailand, yaitu Pemerintah 

Thailand (RTA), staff dari NGO, Organisasi Internasional (IO), akademisi 

(ACA), dan perwakilan dari U.S. Government Official (USG).39 Nantinya 

dari wawancara mengenai stakeholder tersebut akan diketahui secara 

mendalam kekurangan serta kelebihan dari penanganan yang dilakukan 

oleh Pemerintah Thailand selama ini. 

Penulis dari penelitian ini sejak awal sudah mengatakan bahwa mereka 

tidak akan mencantumkan opini pribadi, mengenai evaluasi dari 

penanganan isu perdagangan manusia yang dilakukan oleh Pemerintah 

Thailand. Penulis dari penelitian ini juga mengatakan bahwa mereka tidak 

akan menilai secara pribadi perkembangan Tier dari Thailand sejak tahun 

2014, 2015, dan 2016. Penelitian ini lebih ditujukan untuk melihat sejauh 

mana persepsi stakeholder dalam melihat usaha Pemerintah Thailand 

dalam mengatasi masalah perdagangan manusia, yang difokuskan dalam 

5P (policy, prevention, protection, prosecution, perspective). Respon dari 

wawancara bersama responden pun bervariasi, dimana sebagian 

mengkritisi usaha Pemerintah Thailand, dan sebagian lagi setuju serta 

mendukung apa yang pemerintah kerjakan. Salah satu responden dari 

organisasi internasional, mengatakan bahwa meskipun Pemerintah 

                                                 
39 Ibid.,  



Thailand membuat berbagai kemajuan, namun masih ada kurang dari 

komitmen dan tindakan untuk mengatasi isu perdagangan manusia dalam 

jangka panjang.  

“For Thailand the priority is to get off Tier 3. 

They are making some progress on some things 

but there is a lack of capacity. There is lots of flux 

in the government, there is a lack of long-term 

staffing and commitment. You see lots of one-off 

action in response to short-term issues.” (IO, 

Male, 7 Aug.)40 

 

Namun ketika membahas mengenai peringkat Thailand dalam laporan 

dari U.S. Department of State, hampir semua stakeholder setuju bahwa 

Pemerintah Thailand selama lima tahun terakhir sudah membuat beragam 

progress untuk merespon laporan tersebut.41 Bahkan sebagian 

mempertanyakan keakuratan dan kejujuran dari penilaian Amerika Serikat 

terhadap tingkat perdagangan manusia di Thailand. Salah satu responden 

dari Pemerintah Thailand, mengatakan bahwa mereka merasa 

diperlakukan berbeda dengan negara tetangga, terutama Malaysia, serta 

data yang terbilang bias dan sumber yang anonymous, menjadi salah satu 

hal yang membuat mereka meragukan laporan tahunan dari Amerika 

Serikat tersebut.  

“There was a case involving a female employer 

who was found guilty of trafficking. She was 

sentenced to 11 years. I wonder whether the 

information on these prosecutions has gone to the 

TIP Office. For the people in the provinces they 

just do their job, they don’t send information to 

the U.S. Businesses now have better governance 

                                                 
40 Ibid., hal. 54.  
41 Ibid., hal. 111 



and if a TIP case is found it will be handled in 

accordance with law. The government has done 

a lot better on trafficking but still we have been 

downgraded to Tier 3 and I wonder why that 

happened.” (RTG, Male, 14 Aug) 

 

Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa ditempatkannya Thailand 

dalam Tier 3 menjadi usaha untuk mendorong Pemerintah Thailand agar 

lebih aktif dan kooperatif dalam menangani isu perdagangan manusia. 

Menurut salah satu responden dari NGO, ketika Thailand ditempatkan 

dalam Tier 3, pemerintah langsung dengan cepat merespon dan menerima 

keadaan nyata dari isu perdagangan manusia, yang pada akhirnya proses 

dan hasilnya pun dapat terlihat dengan cepat.42 Sehingga apabila 

disimpulkan secara menyeluruh, ditempatkannya Thailand dalam Tier 3 

oleh Amerika Serikat mendorong Pemerintah Thailand untuk semakin aktif 

dan berkomitmen dalam mengatasi isu perdagangan manusia. Meskipun 

ada beberapa tindakan pemerintah yang mendapatkan kritik, namun 

terdapat hasil dan progress signifikan yang terlihat dari usaha tersebut. 

“For the tiers, the ranking, in my opinion it’s 

really helpful for Thailand because it makes the 

Thai Government more active and alert to fight 

human trafficking, and to accept the reality of the 

issue. I can see the process changing in fighting 

trafficking” (NGO, Male, 26 Oct.). 

 

Dari penjabaran variabel diatas, dapat kita lihat bahwa sebenarnya usaha 

Pemerintah Thailand sudah mendapat dukungan dari berbagai stakeholder, 

meskipun masih terdapat kritik dalam berbagai aspek measures yang 

                                                 
42 Ibid., ha. 120.  



dilakukan, tetapi kemajuan dan hasil dari usaha tersebut sudah terlihat. 

Dukungan dari stakeholder yang dituliskan oleh salah satu akademisi 

membuktikan bahwa tahapan acceptance by the audience sudah mulai 

berjalan ke jenis audiens lainnya.  

5.3. Extraordinary Measures 

 Setelah melihat penjabaran dari konsep Acceptance by the Audience, kita 

dapatkan bahwa tahapan sekuritisasi isu perdagangan manusia di Thailand 

sudah melalui dua tahapan. Tahapan pertama adalah Speech Act yang 

dilakukan oleh Pemerintah Thailand sebagai securitizing actor, untuk 

memperlihatkan isu perdagangan manusia sebagai existential threat bagi 

keamanan negara. Speech act ini tidak akan berjalan tanpa adanya audiens yang 

teryakini akan adanya existential threat tersebut, dimana disini mulai 

memasuki tahapan Acceptance by the Audience. Ada beberapa audiens khusus 

yang perlu diyakinkan akan adanya existential threat dan referent object dari 

isu perdagangan manusia. Audiens ini menunjukkan dukungan terhadap 

securitizing actor melalui berbagai cara, antara lain statement, research, dsb. 

Seluruh pembahasan tersebut nantinya akan mengarah ke tahapan terakhir dari 

sekuritisasi, yaitu Extraordinary Measures.  

 Extraordinary Measures merupakan tahapan terakhir yang menjadi 

“penutup” bagi sekuritisasi dari suatu isu. Dalam teori sekuritisasi dijelaskan 

bahwa extraordinary measures dilakukan sebagai bentuk respon atas adanya 

insiden atau krisis yang diakibatkan oleh existential threat, dan dilakukan 

diluar tindakan politik normal. Pengadopsian dan pengimplementasian dari 



extraordinary measures pun bergantung pada konteks, jenis, dan keadaan yang 

ditimbulkan dari existential threat tersebut. Dalam sekuritisasi isu perdagangan 

manusia di Thailand, penulis akan menjabarkan satu variabel yang bisa 

digunakan untuk melihat tindakan extraordinary measures oleh Pemerintah 

Thailand. Variabel tersebut adalah emergency measures yang dapat dilihat 

melalui beberapa upaya penanganan yang dilakukan oleh Pemerintah Thailand 

selama tiga tahun terakhir.  

5.3.1. Emergency Measures 

Pada variabel ini penulis akan membahas mengenai tindakan darurat 

yang dilakukan oleh Pemerintah Thailand beserta seluruh stakeholder 

dalam mengatasi isu perdagangan manusia. Bentuk tindakan 

extraordinary yang dilakukan oleh Pemerintah Thailand adalah 

implementasi kebijakan Zero Tolerance yang diusung pada masa 

pemerintahan Prayut Chan O – Cha sebagai bentuk komitmen pemerintah 

dalam menangani isu perdagangan manusia.43 Diumumkan pada 30 

Agustus 2014, kebijakan ini merupakan landasan untuk membuat sistem 

yang terintegrasi dalam menangani perdagangan manusia, mulai dari 

mengetahui jenis kasusnya, penyebab utama, hingga memastikan 

kerjasama jelas antara pemerintah, NGO, serta media dan sektor privat.44 

                                                 
43 Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi 5P (policy, prosecution, protection, prevention,dan  

partnership) sebagai bentuk tindakan Pemerintahan Thailand dalam menangani perdagangan 

manusia. Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand, 21 Januari 2016, Press Release: 

Thailand’s Trafficking in Persons Report 2015, Terdapat di http://www.mfa.go.th/main/en/media-

center/14/63881-Thailand's-Trafficking-in-Persons-Report-2015.html [diakses pada 12 April 

2018].  
44 Ministry of Foreign Affairs of Thailand, 2015 Progress Report, loc.cit.,  

http://www.mfa.go.th/main/en/media-center/14/63881-Thailand's-Trafficking-in-Persons-Report-2015.html
http://www.mfa.go.th/main/en/media-center/14/63881-Thailand's-Trafficking-in-Persons-Report-2015.html


Implementasi ini nantinya akan melahirkan beberapa tindakan yang 

menjadi usaha Pemerintah Thailand dalam menangani isu perdagangan 

manusia, antara lain tindakan law enforcement dalam menyelidiki kasus 

sekaligus mengadili pelaku perdagangan manusia, membentuk guideline 

dalam victim identification process dan hotline untuk pengaduan kasus, 

serta bekerja sama dengan NGO dalam pembuatan pusat pendampingan 

bagi pekerja migran yang datang ke Thailand.  

Kebijakan Zero Tolerance ini terbilang baru dan dibentuk pada saat 

pemerintahan Prayut Chan O – Cha. Pada masa Pemerintahan Yingluck 

Shinawatra, kebijakan yang dikeluarkan lebih berfokus pada politik dan 

perekonomian domestik, contohnya adalah subsidi beras.45 Secara 

signifikan, kebijakan ini mendorong petugas pemerintah untuk 

memperketat hukuman bagi pelaku, dimana hukuman penjara meningkat 

menjadi 8 – 20 tahun, dengan denda sebesar 400.000 Baht.46 Salah satu 

poin penting lainnya dalam kebijakan Zero Tolerance adalah dilakukannya 

amandemen Fisheries Act. B.E. 2558, yang berfokus untuk memantau, 

mengontrol, dan mengawasi industri perikanan, terutama adanya forced 

labour dan kasus perdagangan manusia dalam industri tersebut. Hal ini 

terbilang peningkatakan dalam penanganan perdagangan manusia di 

industri perikanan, yang juga dibuktikan dengan dibuatnya amandemen 

                                                 
45 BBC News, 23 Agustus 2017, Profile: Yingluck Shinawatra, Terdapat di 

https://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-13723451 [diakses pada 6 Julli 2018].  
46 Government of Thailand, 1 Desember 2015, Progress on Combating Human Trafficking in 

Thailand, Terdapat di https://reliefweb.int/report/thailand/progress-combating-human-trafficking-

thailand [diakses pada 3 Juli 2018].  
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Labour Protection Act, B.E. 2541 yang pada tahun 2016, Kabinet Thailand 

menyetujui untuk menambahkan perlindungan pekerja anak di dalamnya. 

Hal ini terbilang unik mengingat Thailand merupakan negara pertama di 

ASEAN yang membuat hukum perlindungan bagi pekerja anak, yang 

membuktikan implementasi kebijakan Zero Tolerance bekerja secara 

menyeluruh, termasuk anak – anak dibawah umur 15 tahun.47  

Gambar 5.2. Bentuk Rancangan Perdagangan Manusia sebagai 

National Agenda 

 

Selain implementasi kebijakan Zero Tolerance, dalam pembahasan 

sebelumnya penulis memperlihatkan statement terkait Section 44 dalam 

Kabinet Pemerintahan Prayut Chan O – Cha. Section 44 sendiri merupakan 

suatu “keistimewaan” bagi pemimpin junta dan perdana menteri, Prayut 

                                                 
47 JICA, 2017, Thailand’s Country Report on Human Trafficking Response, Dikeluarkan oleh 

JICA Project, Terdapat di 

https://www.jica.go.jp/project/thailand/016/materials/ku57pq00001yw2db-

att/thailands_country_report_01.pdf [diakses pada 12 April 2018]. 

https://www.jica.go.jp/project/thailand/016/materials/ku57pq00001yw2db-att/thailands_country_report_01.pdf
https://www.jica.go.jp/project/thailand/016/materials/ku57pq00001yw2db-att/thailands_country_report_01.pdf


Chan O – Cha, terhadap kekuasaan absolut dalam memberikan perintah 

yang dirasa penting untuk memperkuat kesatuan dan keharmonisan 

publik.48 Section 44 ini memperbolehkan tentara untuk menahan seseorang 

dalam jangka waktu 7 hari tanpa surat perintah dari pengadilan, dan 

mengadili seseorang berdasarkan tindakan yang mengancam keamanan 

negara. Sehingga disini penggunaan militer menjadi suatu hal yang 

signifikan, bahkan dalam Section ini juga memperbolehkan petugas militer 

untuk menghentikan publikasi atau presentasi dari berita yang 

menyebarkan ketakutan dan kebohongan untuk publik. 

Section 44 sendiri di memberikan kekuasaan bagi Prayut Chan O – Cha 

untuk melangkahi hukum dan mengambil tindakan diluar regulasi yang 

seharusnya. Dalam penanganan kasus forced labour di industri perikanan, 

Prayut Chan O – Cha akan menggunakan haknya yaitu Section 44, untuk 

mengatasi isu tersebut. Hal ini terbilang tindakan yang cukup berani, 

namun penting mengingat pada saat itu EU mengancam akan memberikan 

red card terhadap industri perikanan Thailand, yang dapat mengakibatkan 

kerugian hingga 1 milyar US$. Sehingga penggunaan Section 44 tersebut 

mempercepat proses penanganan sekaligus pencegahan terjadinya kasus 

tersebut kembali. Meskipun terkesan kontroversial untuk menangani isu 

perdagangan manusia, terdapat golongan masyarakat yang menyetujui 

tindakan tersebut. Perwakilan dari Lawyers Council of Thailand, Surapong 

                                                 
48 The Strait Times, 7 April 2015, What You Need to Know About Article 44 of Thailand’s Interim 

Constitution, Disadur dari AFP dan Reuters, Terdapat di 

https://www.straitstimes.com/singapore/what-you-need-to-know-about-article-44-of-thailands-

interim-constitution [diakses pada 3 Juli 2018].  
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Kongchantuk  

mengatakan bahwa Ia menyetujui tindakan tersebut, karena menurutnya 

hal tersebut dapat digunakan untuk memantau pihak – pihak di industri 

perikanan agar dapat mematuhi hukum perikanan yang dibentuk khusus 

untuk menangani masalah tersebut.49  

“Section 44 was being used only to augment the 

effort.  We came in knowing of this problem, and 

the government is addressing the issue in an 

integrated manner.  Only parts of Section 44 are 

being used, mainly to maintain this synergy 

between government agencies so that the 

problem can be addressed quickly and 

unobstructed.” 

Statement diatas diucapkan pada pidato mingguan Prayut Chan O – Cha 

di salah satu televisi stasiun televisi nasional.50 Dalam pidato tersebut, 

Prayut mengatakan bahwa penggunaan Section 44 dalam mengatasi 

perdagangan manusia di industri perikanan, dilakukan oleh Pemerintah 

untuk mengatasi isu tersebut secara terintegrasi dengan agensi pemerintah 

lainnya. Section 44 juga digunakan dalam mengatasi pekerja migran yang 

bekerja secara ilegal di Thailand. Pemberlakukan selama 180 hari tersebut 

dilakukan untuk menangguhkan hukuman bagi mereka yang terbukti 

memperkerjakan pekerja illegal.51 Section 44 ini berlaku hingga 

diberlakukan dekrit untuk membuat regulasi pekerja migran. 

                                                 
49 Penchan Charoensuthipan dan Amornrat Mahitthirook, loc.cit.,  
50 Royal Thai Embassy, 24 April 2015, Thailand in Focus: National Broadcast by Gen, Prayut 

Chan O – Cha, Prime Minister of Thailand, on 24 April 2015, Terdapat di 

http://www.thaiembassy.org/islamabad/en/news/4251/56103-National-Broadcast-by-General-

Prayut-Chan-o-cha,-P.html [diakses pada 6 Juli 2018].  
51 Myanmar Times, 11 Juli 2017, Thai Dept Warns Companies About Illegal Labour Brokers, 

Disadur dari Bangkok Times, Terdapat di https://www.mmtimes.com/national-news/26749-thai-

dept-warns-companies-about-illegal-labour-brokers.html  [diakses pada 6 Juli 2018].  
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Dari pembahasan Emergency Measures diatas, penulis melihat bahwa 

isu perdagangan manusia ditangani oleh Pemerintah Thailand melalui dua 

tindakan darurat, cara, pertama adalah implementasi kebijakan Zero 

Tolerance sebagai suatu bukti komitmen dan keseriusan Pemerintah 

Thailand dalam mengatasi isu ancaman tersebut, kemudian penggunaan 

Section 44 sebagai suatu wewenang yang dimiliki oleh Prayut Chan O – 

Cha dalam mengatasi isu perdagangan manusia di luar regulasi politik 

normal. Kedua hal tersebut penting karena berperan dalam menangani 

ancaman isu perdagangan manusia, yang memiliki potensi besar untuk 

membawa ancaman bagi negara. Sehingga dengan penanganan yang 

maksimal, maka tingkat perdagangan manusia di Thailand dapat 

terminimalisir dan berkurang.  

 

 

 

 



BAB VI 

PENUTUP 

6.1. Kesimpulan 

Setelah melihat penjabaran dari ketiga tahapan sekuritisasi di atas, 

penelitian yang berjudul Sekuritisasi Isu Perdagangan Manusia di Thailand 

Pada Masa Pemerintahan Perdana Menteri Prayut Chan O – Cha Tahun 2014 

– 2017, memiliki rumusan masalah yang menanyakan tahapan sekuritisasi isu 

perdagangan manusia pada era Prayut Chan O – Cha dilakukan. Tahapan ini 

diambil berdasarkan teori sekuritisasi, yang menjelaskan bahwa untuk 

melakukan sekuritisasi atas suatu isu, memerlukan tiga tahapan untuk 

menklaim bahwa isu tersebut merupakan existential threat bagi suatu negara. 

Dalam tahapan yang pertama, Speech Act diawali dengan adanya peristiwa 

ditempatkannya Thailand dalam Tier 3 tahun 2014, yang kemudian membuat 

Pemerintah Thailand mengeluarkan statement sebagai bentuk keseriusan 

dalam menangani isu tersebut. Dari statement yang dikeluarkan oleh Prayut 

Chan O – Cha terlihat bahwa isu perdagangan manusia merupakan suatu 

potential threat, yang dapat berpotensi untuk mengancam keamanan negara 

Thailand. Dalam statement yang dikeluarkan tersebut juga ditemukan dua 

referent object, yang pertama adalah Thailand sendiri karena Thailand 

berusaha untuk menunjukkan keseriusannya terhadap dunia internasional 

dalam menangani isu perdagangan manusia, setelah sebelumnya mendapat 

kecaman keras karena penanganannya yang buruk. Selain itu ditemukannya 

juga referent object lain, yaitu vulnerable group. Vulnerable group ini terbagi 



menjadi dua bagian, yaitu kelompok etnis minoritas atau Tribe Hill, dan foreign 

worker. Kedua kelompok ini rentan untuk menjadi korban perdagangan 

manusia, karena kemiskinan dan rendahnya pengetahuan akan hukum demi 

perlindungan mereka. 

Speech act yang dilakukan oleh Pemerintah Thailand belum cukup apabila 

tidak mampu untuk memberikan pemahaman intersubjektif terhadap audiens 

atas ancaman dari isu tersebut. Dari sini mulai memasuki tahapan kedua, yaitu 

Acceptance by the Audience. Tahapan ini merupakan bentuk dimana 

Pemerintah Thailand berhasil meyakinkan audiens bahwa isu perdagangan 

manusia merupakan existential threat yang perlu diselesaikan. Dalam proses 

intersubjektif tersebut, Pemerintah melakukan tindakan speech act yang 

disampaikan kepada audiens untuk meyakinkan existential threat tersebut. 

Selanjutnya sebagai bukti audiens memahami ancaman tersebut, mereka 

mengeluarkan dukungan berupa statement, penelitian, atau survey yang berisi 

awareness mereka terhadap ancaman isu perdagangan manusia. Bukti ini 

terlihat dalam berbagai penelitian dan bantuan langsung yang diberikan oleh 

NGO serta epistemic community dalam mendukung ancaman perdagangan 

manusia. Jika sudah mencapai tahapan ini, maka Pemerintah Thailand dapat 

memasuki tahapan selanjutnya, yaitu extraordinary measures.  

Extraordinary measures dilakukan oleh Pemerintah Thailand dengan 

tujuan untuk menangani isu tersebut secara langsung di luar politik normal. 

Salah satu tindakan signifikan yang dilakukan pada masa Prayut Chan O - Cha 

adalah dikeluarkannya kebijakan Zero Tolerance, yaitu suatu komitmen dari 



Pemerintah Thailand untuk mengatasi isu perdagangan manusia secara utuh. 

Kebijakan ini nantinya akan mengelurkan beberapa hukum yang berfokus 

dalam penanganan perdagangan manusia yang signifikan. Selain itu terdapat 

juga tindakan Section 44 yang dimiliki oleh Perdana Menteri Prayut Chan O – 

Cha sebagai suatu tindakan yang dapat digunakan untuk melangkahi peraturan 

dan regulasi yang ada dalam menangani isu. Section 44 ini terbilang 

kontroversial mengingat bahwa tindakan ini dapat memberikan kekuasaan 

penuh yang absolut. Namun tindakan ini sebenarnya dapat di justifikasi, karena 

dapat mempercepat proses penanganan isu perdagangan manusia, mengingat 

isu tersebut sudah dikatakan sebagai isu yang mengancam keamanan negara.  

Pada akhirnya penulis berhasil membuat kesimpulan yang membuktikan 

hipotesa penelitian, yakni “sekuritisasi isu perdagangan manusia di Thailand 

tahun 2014 – 2017 dilakukan melalui tiga tahapan analisa sekuritisasi, pertama 

adalah speech act yang dilakukan oleh Pemerintah Thailand sebagai 

securitizing actor, yang kemudian diterima oleh audiens (Acceptance by the 

Audience), bahwa existential threat yaitu isu perdagangan manusia tersebut ada 

dan mengancam referent object, sehingga perlu adanya extraordinary 

measures berupa pengimplementasian kebijakan Zero Tolerance, dan 

penerapan tindakan Section 44 oleh Perdana Menteri sebagai bentuk 

penanganan isu perdagangan manusia”. Sehingga penulis dapat mengatakan 

bahwa isu perdagangan manusia telah berhasil disekuritisasikan oleh 

Pemerintah Thailand.   

6.2. Saran 



Penelitian ini berangkat dari urgensi tingkat perdagangan manusia yang 

tinggi di Thailand, meskipun sudah ada usaha yang dilakukan untuk mengatasi 

hal tersebut, namun tetap saja Thailand mendapatkan kecaman dan 

ditempatkan dalam Tier 3 pada tahun 2014. Atas dasar ini penulis melihat 

bahwa isu perdagangan manusia menjadi isu sekuritisasi karena tingginya 

kecaman dari dunia internasional, membuat Thailand memutuskan untuk 

menjadikan isu tersebut sebagai prioritas negara. Penulis menyarankan untuk 

kedepannya, jika ingin menjadikan isu perdagangan manusia sebagai isu yang 

di sekuritisasikan, sebaiknya lebih menambah bukti dalam speech act, terutama 

statement yang menyatakan secara resmi bahwa isu tersebut merupakan isu 

ancaman. Selain itu perlu memperluas kembali bukti dukungan yang diberikan 

oleh Audience, terutama dari segi Civil Society. Sehingga bukti penanganan 

dan dukungan yang dilakukan terlihat secara menyeluruh dan tidak 

menimbulkan ambiguitas. 



 



DAFTAR PUSTAKA 

BUKU 

Buzan Barry, Ole Waever dan Jaap de Wilde. 1998. Security: A New Framework of 

Analysis. Colorado: Lynne Riener Publishers.  

Brauch, Hans Günter. 2011. Concepts of Security Threats, Challenges, 

Vulnerabilities and Risks. Dalam Coping with Global Environmental 

Change, Disasters and Security. Diterbitkan oleh Springer: Berlin, hal.61.  

Emmers, Ralf. Securitization. Terdapat dalam Alan Collins. 2016. Contemporary 

Security Studies. Oxford University Press. Hal. 171. 

Hurd, Ian. 2008. Constructivism dalam Oxford Handbook of International 

Relations. Hal. 300. Oxford University Press.  

Rijken, Conny et.al. 2015. The Nexus between Statelessness and Human Trafficking 

in Thailand. Dipublikasikan oleh Wolf Legal Publisher: Belanda. Hal. 27. 

TESIS dan JURNAL  

Balzacq, Thierry. Dikutip dari Marius Ghincea, 2017. The Audience(s) in 

Securitization Theory. Hal. 2. Jurnal terdapat di 

https://www.researchgate.net/publication/320508412_The_Audiences_in_

Securitization_Theory?enrichId=rgreq-

8ea6cb2ec77e89256c4de3f762b491c4-

XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMyMDUwODQxMjtBUzo1NT

EyODc4MDIzOTI1NzZAMTUwODQ0ODY2MjM1Mw%3D%3D&el=1

_x_2&_esc=publicationCoverPdf [diakses pada 4 Desember 2017] 

https://www.researchgate.net/publication/320508412_The_Audiences_in_Securitization_Theory?enrichId=rgreq-8ea6cb2ec77e89256c4de3f762b491c4-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMyMDUwODQxMjtBUzo1NTEyODc4MDIzOTI1NzZAMTUwODQ0ODY2MjM1Mw%3D%3D&el=1_x_2&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/publication/320508412_The_Audiences_in_Securitization_Theory?enrichId=rgreq-8ea6cb2ec77e89256c4de3f762b491c4-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMyMDUwODQxMjtBUzo1NTEyODc4MDIzOTI1NzZAMTUwODQ0ODY2MjM1Mw%3D%3D&el=1_x_2&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/publication/320508412_The_Audiences_in_Securitization_Theory?enrichId=rgreq-8ea6cb2ec77e89256c4de3f762b491c4-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMyMDUwODQxMjtBUzo1NTEyODc4MDIzOTI1NzZAMTUwODQ0ODY2MjM1Mw%3D%3D&el=1_x_2&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/publication/320508412_The_Audiences_in_Securitization_Theory?enrichId=rgreq-8ea6cb2ec77e89256c4de3f762b491c4-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMyMDUwODQxMjtBUzo1NTEyODc4MDIzOTI1NzZAMTUwODQ0ODY2MjM1Mw%3D%3D&el=1_x_2&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/publication/320508412_The_Audiences_in_Securitization_Theory?enrichId=rgreq-8ea6cb2ec77e89256c4de3f762b491c4-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMyMDUwODQxMjtBUzo1NTEyODc4MDIzOTI1NzZAMTUwODQ0ODY2MjM1Mw%3D%3D&el=1_x_2&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/publication/320508412_The_Audiences_in_Securitization_Theory?enrichId=rgreq-8ea6cb2ec77e89256c4de3f762b491c4-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMyMDUwODQxMjtBUzo1NTEyODc4MDIzOTI1NzZAMTUwODQ0ODY2MjM1Mw%3D%3D&el=1_x_2&_esc=publicationCoverPdf


Brewer, David. 2009. Globalization and Human Trafficking. Human Rights and 

Human Welfare, hal. 46 – 49. Terdapat di 

https://www.du.edu/korbel/hrhw/researchdigest/trafficking/Globalization.p

df [diakses pada 13 November 2017].  

Emmers, Ralf. 2002. The Securitization of Transnational Crime in ASEAN. Tesis 

diterbitkan oleh Institute of Defence and Strategic Studies: Nanyang 

Technological University. No. 39. 

Hill, Cindy. 2005. Measuring Transnational Crime dalam Handbook of 

Transnational Crime and Justice, Sage Journals. Thousand Oaks: Sage 

Publication. 

ISEAS. 15 Oktober 2015. Thailand Surveys: On Priorities in Domestic Issues and 

On Reactions to International Criticism on Human Rights. Dipublikasikan 

oleh ISEAS Yusof Ishak Institure. No. 58. Terdapat di 

https://www.iseas.edu.sg/images/pdf/ISEAS_Perspective_2015_58.pdf 

[diakses pada 2 April 2018]. 

Lee Kelsey dan Sau Lim. 2011. The Effect of ASEAN on Human Trafficking in 

Southeast Asia. Diterbitkan oleh American University: School of 

International Service. Hal. 30. Terdapat di 

http://dra.american.edu/islandora/object/1213capstones%3A238/datastrea

m/PDF/view [diakses pada 18 November 2017]. 

McDonald, Matt. 2008. Securitization and The Construction of Security. European 

Journal of International Relations. Vol. 14 (1). Hal. 563 – 587. 

https://www.du.edu/korbel/hrhw/researchdigest/trafficking/Globalization.pdf
https://www.du.edu/korbel/hrhw/researchdigest/trafficking/Globalization.pdf
https://www.iseas.edu.sg/images/pdf/ISEAS_Perspective_2015_58.pdf
http://dra.american.edu/islandora/object/1213capstones%3A238/datastream/PDF/view
http://dra.american.edu/islandora/object/1213capstones%3A238/datastream/PDF/view


McKee, Karen. 2012. The Ineffective Securitization of Human Trafficking in 

Southeast Asia: Puzzles and Problems. Tesis diterbitkan oleh Fakultas Ilmu 

Politik. Vancouver: Univeristy of British Colombia. 

Nugroho, Ganjar. Januari – Juni 2008. Constructivism and International Relations 

Theories. Global & Strategies. Th. II (1). Hal. 85-89. Terdapat di 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.452.2331&rep=r

ep1&type=pdf [diakses pada 16 Januari 2018].  

Prasirtsuk, Kitty. 2017. An Ally at the Crossroads: Thailand in the US Alliance 

System dalam Global Allies: Comparing US Alliances in 21 Century. 

Publikasi oleh ANU Press. Hal. 115. Terdapat di 

http://www.jstor.org/stable/j.ctt1sq5twz.11 [diakses pada 2 Desember 

2017]. 

Robinson, Courtland, et.al., 2016. Anti Human Trafficking in Thailand: A 

Stakeholder Analysis of Thai Government Efforts, The U.S., TIP Report and 

Rankings, And Recommendation for Action, Diterbitkan oleh John Hopkins 

Bloomberg School of Public Health. Terdapat di 

http://www.hopkinshumanitarianhealth.org/assets/documents/Anti-

Trafficking-in-Thailand-30Jun2016.pdf [diakses pada 9 April 2018]. 

Roujanavong, Wanchai. 2011. Human Trafficking: A Challenge to Thailand and 

the World Community. UNAFEI Resource Material Series. No. 87. Hal. 136.  

Slaughter, Marie Anne. TT. International Relations: Principal Theories. Hal. 4. 

Terdapat di 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.452.2331&rep=rep1&type=pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.452.2331&rep=rep1&type=pdf
http://www.jstor.org/stable/j.ctt1sq5twz.11
http://www.hopkinshumanitarianhealth.org/assets/documents/Anti-Trafficking-in-Thailand-30Jun2016.pdf
http://www.hopkinshumanitarianhealth.org/assets/documents/Anti-Trafficking-in-Thailand-30Jun2016.pdf


https://www.princeton.edu/~slaughtr/Articles/722_IntlRelPrincipalTheorie

s_Slaughter_20110509zG.pdf [diakses pada 16 Januari 2018].  

Stinson, Ainsley. 2012. The Securitization of Sex Trafficking: A Comparative Case 

Study of Sweden and the United States. Kanada: Simon Fraser University, 

hal. 1. 

Sukma, Rizal. 2008. The Securitization of Human Trafficking in Indonesia. Tesis 

diterbitkan oleh S. Rajaratnam School of International Studies: Nanyang 

Technological University. No. 162. 

Tran, Olivia. 2017. Thailand’s Fisheries Reform: An Analysis of Institutional 

Responses and Degrees of Social Protection for Migrant Workers. Tesis 

diterbitkan oleh Universitas Ottawa: Kanada. Hal. 6. Terdapat di 

https://ruor.uottawa.ca/bitstream/10393/36918/5/Tran_Olivia_2017_thesis.

pdf [diakses pada 27 Februari 2018]. 

Vandewalle, Laurence. 2016. Thailand in 2016: Restoring Democracy or Reversing 

It?. Diterbitkan oleh Parlemen Eropa. Hal. 6. Terdapat di 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/578931/EXP

O_STU%282016%29578931_EN.pdf [diakses pada 6 Maret 2018]. 

Wang, Yizhou. 2004. Defining Non-Traditional Security and Its Implications for 

China. Dalam China and World Economy. Vol. 12 (5). Hal. 60. Terdapat di 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.472.3779&rep=r

ep1&type=pdf [diakses pada 26 Februari 2018]. 

 

BERITA 

https://www.princeton.edu/~slaughtr/Articles/722_IntlRelPrincipalTheories_Slaughter_20110509zG.pdf
https://www.princeton.edu/~slaughtr/Articles/722_IntlRelPrincipalTheories_Slaughter_20110509zG.pdf
https://ruor.uottawa.ca/bitstream/10393/36918/5/Tran_Olivia_2017_thesis.pdf
https://ruor.uottawa.ca/bitstream/10393/36918/5/Tran_Olivia_2017_thesis.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/578931/EXPO_STU%282016%29578931_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/578931/EXPO_STU%282016%29578931_EN.pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.472.3779&rep=rep1&type=pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.472.3779&rep=rep1&type=pdf


BBC News. 23 Agustus 2017. Profile: Yingluck Shinawatra. Terdapat di 

https://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-13723451 [diakses pada 6 

Juli 2018].  

Brunnstorm, David. 20 Juni 2014. The 5 Worst Countries for Human Trafficking. 

Business Insiders. Terdapat di http://www.businessinsider.com/r-us-says-

thailand-malaysia-venezuela-among-worst-human-trafficking-centers-

2014-20/?IR=T [diakses pada 21 November 2017].  

Channel News Asia. 24 September 2015. Thai PM Prayut to Give Assurances to 

International Community at UNGA. Terdapat di 

https://www.channelnewsasia.com/news/asiapacific/thai-pm-prayut-to-

give-assurances-to-international-community-at--8252378 [diakses pada 2 

April 2018]. 

Chongkittavorn, Kavi. 06 Februari 2017. Thai Effort at Tackling Human Trafficking 

Getting Better. The Nation. Terdapat di 

http://www.nationmultimedia.com/news/opinion/kavi/30305755 [diakses 

pada 2 April 2018]. 

EU Business. 1 Juli 2015. Thai crackdown on rogue fishing as fears grow over EU 

ban. Terdapat di https://www.eubusiness.com/news-eu/thailand-

fishing.12m8/ [diakses pada 27 Februari 2018]. 

Ghosh, Nirmal. 21 Juni 2014. Thailand Deeply Dissapointed with Downgrading in 

US Human Trafficking Report. The Straits Times. Terdapat di 

http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/thailand-deeply-disappointed-

https://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-13723451
http://www.businessinsider.com/r-us-says-thailand-malaysia-venezuela-among-worst-human-trafficking-centers-2014-20/?IR=T
http://www.businessinsider.com/r-us-says-thailand-malaysia-venezuela-among-worst-human-trafficking-centers-2014-20/?IR=T
http://www.businessinsider.com/r-us-says-thailand-malaysia-venezuela-among-worst-human-trafficking-centers-2014-20/?IR=T
https://www.channelnewsasia.com/news/asiapacific/thai-pm-prayut-to-give-assurances-to-international-community-at--8252378
https://www.channelnewsasia.com/news/asiapacific/thai-pm-prayut-to-give-assurances-to-international-community-at--8252378
http://www.nationmultimedia.com/news/opinion/kavi/30305755
https://www.eubusiness.com/news-eu/thailand-fishing.12m8/
https://www.eubusiness.com/news-eu/thailand-fishing.12m8/
http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/thailand-deeply-disappointed-with-downgrading-in-us-human-trafficking-report


with-downgrading-in-us-human-trafficking-report [diakses pada 3 Maret 

2018]. 

Hodal, Kate, et.al. 20 Juni 2014. US Demotes Thailand and Qatar for Absymal 

Human Trafficking Records. The Guardian. Terdapat di 

https://www.theguardian.com/global-development/2014/jun/20/thailand-

qatar-downgraded-human-trafficking-report [diakses pada 21 November 

2017].  

Hodal, Kate. 25 Februari 2016. Slavery and Trafficking Continue in Thai Fishing 

Industry, Claim Activist. Terdapat di https://www.theguardian.com/global-

development/2016/feb/25/slavery-trafficking-thai-fishing-industry-

environmental-justice-foundation [diakses pada 27 Februari 2018]. 

Irvine, Dean et.al.,. 17 Mei 2015. Seafood from slavery: Can Thailand tackle the 

crisis in its fishing industry?. CNN News. Terdapat di 

https://edition.cnn.com/2015/05/11/asia/freedom-project-thailand-fishing-

slave-ships/index.html [diakses pada 27 Februari 2018].  

Kaewjinda, Kaweewit dan Pracha Hariraksapitak. 5 Juni 2015. Thai PM Vows No 

Letup in Human Trafficking Crackdown. Reuters. Terdapat di 

https://ca.reuters.com/article/topNews/idCAKBN0OL0SO20150605 

[diakses pada 3 Maret 2018]. 

Lefevre, Amy Sawitta dan Andrew R.C. Marshall. 9 Juli 2015. Special Report: 

Inside Thailand’s Trafficking Crackdown. Reuters. Terdapat di 

https://www.reuters.com/article/us-thailand-trafficking-

http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/thailand-deeply-disappointed-with-downgrading-in-us-human-trafficking-report
https://www.theguardian.com/global-development/2014/jun/20/thailand-qatar-downgraded-human-trafficking-report
https://www.theguardian.com/global-development/2014/jun/20/thailand-qatar-downgraded-human-trafficking-report
https://www.theguardian.com/global-development/2016/feb/25/slavery-trafficking-thai-fishing-industry-environmental-justice-foundation
https://www.theguardian.com/global-development/2016/feb/25/slavery-trafficking-thai-fishing-industry-environmental-justice-foundation
https://www.theguardian.com/global-development/2016/feb/25/slavery-trafficking-thai-fishing-industry-environmental-justice-foundation
https://edition.cnn.com/2015/05/11/asia/freedom-project-thailand-fishing-slave-ships/index.html
https://edition.cnn.com/2015/05/11/asia/freedom-project-thailand-fishing-slave-ships/index.html
https://ca.reuters.com/article/topNews/idCAKBN0OL0SO20150605
https://www.reuters.com/article/us-thailand-trafficking-specialreport/special-report-inside-thailands-trafficking-crackdown-idUSKCN0PJ14520150709


specialreport/special-report-inside-thailands-trafficking-crackdown-

idUSKCN0PJ14520150709 [diakses pada 2 April 2018].  

Myanmar Times. 11 Juli 2017. Thai Dept Warns Companies About Illegal Labour 

Brokers. Disadur dari Bangkok Times. Terdapat di 

https://www.mmtimes.com/national-news/26749-thai-dept-warns-

companies-about-illegal-labour-brokers.html  [diakses pada 6 Juli 2018]. 

Tang, Alisa. 29 Desember 2014. Thai PM Vows to Fight Human Trafficking in Sex 

Trade, Fishing Industry. Reuters. Terdapat di 

https://uk.reuters.com/article/us-thailand-humantrafficking/thai-pm-vows-

to-fight-human-trafficking-in-sex-trade-fishing-industry-

idUKKBN0K70TO20141229 [diakses pada 3 Maret 2018]. 

The Nation. 29 Agustus 2016. Prayut Gets High Mark in Survey on Confidance. 

Terdapat di http://www.nationmultimedia.com/politics/Prayut-gets-high-

marks-in-survey-on-confidence-30294000.html [diakses pada 2 April 

2018]. 

The Nation. 10 Agustus 2017. DSI Busts Human Trafficking Ring. Terdapat di 

http://www.nationmultimedia.com/detail/national/30323449 [diakses pada 

2 April 2018]. 

The Nation. 30 September 2015. Prayut’s Speech at UN General Assembly. 

Terdapat di http://www.nationmultimedia.com/opinion/Prayuts-speech-at-

UN-general-assembly-30269855.html [diakses pada 3 Juli 2018]. 

The Strait Times. 7 April 2015. What You Need to Know About Article 44 of 

Thailand’s Interim Constitution. Disadur dari AFP dan Reuters. Terdapat di 

https://www.reuters.com/article/us-thailand-trafficking-specialreport/special-report-inside-thailands-trafficking-crackdown-idUSKCN0PJ14520150709
https://www.reuters.com/article/us-thailand-trafficking-specialreport/special-report-inside-thailands-trafficking-crackdown-idUSKCN0PJ14520150709
https://www.mmtimes.com/national-news/26749-thai-dept-warns-companies-about-illegal-labour-brokers.html
https://www.mmtimes.com/national-news/26749-thai-dept-warns-companies-about-illegal-labour-brokers.html
https://uk.reuters.com/article/us-thailand-humantrafficking/thai-pm-vows-to-fight-human-trafficking-in-sex-trade-fishing-industry-idUKKBN0K70TO20141229
https://uk.reuters.com/article/us-thailand-humantrafficking/thai-pm-vows-to-fight-human-trafficking-in-sex-trade-fishing-industry-idUKKBN0K70TO20141229
https://uk.reuters.com/article/us-thailand-humantrafficking/thai-pm-vows-to-fight-human-trafficking-in-sex-trade-fishing-industry-idUKKBN0K70TO20141229
http://www.nationmultimedia.com/politics/Prayut-gets-high-marks-in-survey-on-confidence-30294000.html
http://www.nationmultimedia.com/politics/Prayut-gets-high-marks-in-survey-on-confidence-30294000.html
http://www.nationmultimedia.com/detail/national/30323449
http://www.nationmultimedia.com/opinion/Prayuts-speech-at-UN-general-assembly-30269855.html
http://www.nationmultimedia.com/opinion/Prayuts-speech-at-UN-general-assembly-30269855.html


https://www.straitstimes.com/singapore/what-you-need-to-know-about-

article-44-of-thailands-interim-constitution [diakses pada 3 Juli 2018]. 

Urbina, Ian. 27 Juli 2015. Sea Slaves: The Human Misery That Feeds Pets and 

Livestock. New York Times. Terdapat di 

https://www.nytimes.com/2015/07/27/world/outlaw-ocean-thailand-

fishing-sea-slaves-

pets.html?mtrref=undefined&gwh=875A7EBFC46960F2B250AB81DAC

E49BC&gwt=pay [diakses pada 27 Februari 2018].  

Vatican Insider. 25 Agustus 2015. Human Trafficking: A Global Criminal 

Phenomenon. Terdapat di 

http://www.lastampa.it/2015/08/25/vaticaninsider/eng/world-news/human-

trafficking-a-global-criminal-phenomenon-

pGlC64TMLvv5dH4FlURpmJ/pagina.html [diakses pada 16 November 

2017]. 

LAPORAN TAHUNAN 

European Court of Auditors. 2017. Special Report: EU Support to Fight Human 

Trafficking in South/ South East Asia. Laporan tahunan EU no. 09. Hal. 30. 

Terdapat di 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_9/SR_HUMAN_

TRAFFICKING_EN.pdf [diakses pada 21 November 2017]. 

Global Slavery Index. 2016. Country Study: Thailand. Terdapat di 

https://www.globalslaveryindex.org/country/thailand/ [diakses pada 21 

November 2017]. 

https://www.straitstimes.com/singapore/what-you-need-to-know-about-article-44-of-thailands-interim-constitution
https://www.straitstimes.com/singapore/what-you-need-to-know-about-article-44-of-thailands-interim-constitution
https://www.nytimes.com/2015/07/27/world/outlaw-ocean-thailand-fishing-sea-slaves-pets.html?mtrref=undefined&gwh=875A7EBFC46960F2B250AB81DACE49BC&gwt=pay
https://www.nytimes.com/2015/07/27/world/outlaw-ocean-thailand-fishing-sea-slaves-pets.html?mtrref=undefined&gwh=875A7EBFC46960F2B250AB81DACE49BC&gwt=pay
https://www.nytimes.com/2015/07/27/world/outlaw-ocean-thailand-fishing-sea-slaves-pets.html?mtrref=undefined&gwh=875A7EBFC46960F2B250AB81DACE49BC&gwt=pay
https://www.nytimes.com/2015/07/27/world/outlaw-ocean-thailand-fishing-sea-slaves-pets.html?mtrref=undefined&gwh=875A7EBFC46960F2B250AB81DACE49BC&gwt=pay
http://www.lastampa.it/2015/08/25/vaticaninsider/eng/world-news/human-trafficking-a-global-criminal-phenomenon-pGlC64TMLvv5dH4FlURpmJ/pagina.html
http://www.lastampa.it/2015/08/25/vaticaninsider/eng/world-news/human-trafficking-a-global-criminal-phenomenon-pGlC64TMLvv5dH4FlURpmJ/pagina.html
http://www.lastampa.it/2015/08/25/vaticaninsider/eng/world-news/human-trafficking-a-global-criminal-phenomenon-pGlC64TMLvv5dH4FlURpmJ/pagina.html
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_9/SR_HUMAN_TRAFFICKING_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_9/SR_HUMAN_TRAFFICKING_EN.pdf
https://www.globalslaveryindex.org/country/thailand/


International Labour Organization (ILO). 22-23 Februari 2002. Getting at the 

Roots; Stopping Exploitation of Migrant Workers by Organized Crime. 

Turin: Italy. Hal. 10. 

International Labour Organization (ILO). 2012. ILO Global Estimate of Forced 

Labour: Results and Methodology. Jenewa: ILO. 

JICA. 2017. Thailand’s Country Report on Human Trafficking Response. 

Dikeluarkan oleh JICA Project. Terdapat di 

https://www.jica.go.jp/project/thailand/016/materials/ku57pq00001yw2db-

att/thailands_country_report_01.pdf [diakses pada 12 April 2018]. 

Ministry of Foreign Affairs of Thailand. 12 September 2014. Policy Statement of 

the Council of The Minister. Disampaikan oleh Perdana Menteri Prayut 

Chan O – Cha. Terdapat di 

http://www.mfa.go.th/main/contents/files/policy-20150205-103332-

009818.pdf [diakses pada 3 Maret 2018]. 

Ministry of Foreign Affairs of The Kingdom of Thailand. 2015. Thailand’s 

Trafficking in Persons 2014 Country Report. Terdapat di 

http://www.mfa.go.th/main/contents/files/media-center-20150311-164953-

538433.pdf. [diakses pada 21 November 2017].  

UNIAP. 2010. SIREN: Thailand Human Trafficking Datasheet. Terdapat di 

http://www.brandeis.edu/investigate/slavery/docs/thailand-uniap-

datasheet-2010.pdf [diakses pada 21 November 2017].  

UNODC. 2014. Global Report on Trafficking in Persons. Publikasi dari United 

Nations. Vol. 10. Hal. 13. Terdapat di 

https://www.jica.go.jp/project/thailand/016/materials/ku57pq00001yw2db-att/thailands_country_report_01.pdf
https://www.jica.go.jp/project/thailand/016/materials/ku57pq00001yw2db-att/thailands_country_report_01.pdf
http://www.mfa.go.th/main/contents/files/policy-20150205-103332-009818.pdf
http://www.mfa.go.th/main/contents/files/policy-20150205-103332-009818.pdf
http://www.mfa.go.th/main/contents/files/media-center-20150311-164953-538433.pdf
http://www.mfa.go.th/main/contents/files/media-center-20150311-164953-538433.pdf
http://www.brandeis.edu/investigate/slavery/docs/thailand-uniap-datasheet-2010.pdf
http://www.brandeis.edu/investigate/slavery/docs/thailand-uniap-datasheet-2010.pdf


http://www.rediberoamericana.com/assets/documents/TRATA-DE-

PERSONAS-ONU-2014.pdf [diakses pada 17 Januari 2018]. 

UNODC. 2017. Trafficking in Persons from Cambodia, Lao PDR, and Myanmar 

to Thailand. Diterbitkan di Bangkok, Agustus 2017 bersama dengan 

Thailand Istitue of Justice. Hal.vii. 

UNOHCR. 2014. Fact Sheet No. 36: Human Rights and Human Trafficking. 

Terdapat di http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FS36_en.pdf 

[diakses pada 23 Februari 2018]. 

U.S. Department of State. 2014. 2014 Trafficking in Persons Report. Terdapat di 

https://www.state.gov/documents/organization/226844.pdf [diakses pada 

21 November 2017].  

U.S. Department of State. 2016. Thailand 2015 Human Rights Report. Country 

Reports on Human Right Practices for 2015. Terdapat di 

https://www.state.gov/documents/organization/253015.pdf [diakses pada 

21 November 2017]. 

PRESS RELEASE 

Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand. 21 Juni 2014. Press 

Release: Thailand Responds to the U.S. Department of State’s 

Placement of Thailand in Tier 3 in the Annual Trafficking in Persons 

Report (2014). Terdapat di http://www.mfa.go.th/main/en/media-

center/14/46952-Thailand-Responds-to-the-U.S.-Department-of-

State%E2%80%99.html [diakses pada 3 Maret 2018]. 

http://www.rediberoamericana.com/assets/documents/TRATA-DE-PERSONAS-ONU-2014.pdf
http://www.rediberoamericana.com/assets/documents/TRATA-DE-PERSONAS-ONU-2014.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FS36_en.pdf
https://www.state.gov/documents/organization/226844.pdf
https://www.state.gov/documents/organization/253015.pdf
http://www.mfa.go.th/main/en/media-center/14/46952-Thailand-Responds-to-the-U.S.-Department-of-State%E2%80%99.html
http://www.mfa.go.th/main/en/media-center/14/46952-Thailand-Responds-to-the-U.S.-Department-of-State%E2%80%99.html
http://www.mfa.go.th/main/en/media-center/14/46952-Thailand-Responds-to-the-U.S.-Department-of-State%E2%80%99.html


Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand. 3 April 2015. Speech by 

His Excellency Prayut Chan-o-cha, Prime Minister of the Kingdom of 

Thailand National Agenda on “Preventing Human Trafficking. Hal. 3. 

Terdapat di http://www.mfa.go.th/main/contents/files/media-center-

20150412-163924-201178.pdf [diakses pada 3 Maret 2018]. 

Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand. 1 Desember 2015. Press 

Release: Progress on Combating Human Trafficking in Thailand. Terdapat 

di http://www.mfa.go.th/main/en/media-center/14/62675-Progress-on-

Combating-Human-Trafficking-in-Thailan.html [diakses pada 21 

November 2017}.  

Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand. 21 Januari 2016. Press 

Release: Thailand’s Trafficking in Persons Report 2015. Terdapat di 

http://www.mfa.go.th/main/en/media-center/14/63881-Thailand's-

Trafficking-in-Persons-Report-2015.html [diakses pada 12 April 2018].  

Royal Thai Embassy. 24 April 2015. Thailand in Focus: National Broadcast by 

Gen, Prayut Chan O – Cha, Prime Minister of Thailand, on 24 April 2015. 

Terdapat di http://www.thaiembassy.org/islamabad/en/news/4251/56103-

National-Broadcast-by-General-Prayut-Chan-o-cha,-P.html [diakses pada 6 

Juli 2018]. 

SITUS INTERNET 

CM Traveller. 2017. The 7 Different Hill Tribes in Northern Thailand. Terdapat di 

https://www.chiangmaitraveller.com/7-hill-tribes-northern-thailand/ 

[diakses pada 27 Februari 2018].  

http://www.mfa.go.th/main/contents/files/media-center-20150412-163924-201178.pdf
http://www.mfa.go.th/main/contents/files/media-center-20150412-163924-201178.pdf
http://www.mfa.go.th/main/en/media-center/14/62675-Progress-on-Combating-Human-Trafficking-in-Thailan.html
http://www.mfa.go.th/main/en/media-center/14/62675-Progress-on-Combating-Human-Trafficking-in-Thailan.html
http://www.mfa.go.th/main/en/media-center/14/63881-Thailand's-Trafficking-in-Persons-Report-2015.html
http://www.mfa.go.th/main/en/media-center/14/63881-Thailand's-Trafficking-in-Persons-Report-2015.html
http://www.thaiembassy.org/islamabad/en/news/4251/56103-National-Broadcast-by-General-Prayut-Chan-o-cha,-P.html
http://www.thaiembassy.org/islamabad/en/news/4251/56103-National-Broadcast-by-General-Prayut-Chan-o-cha,-P.html
https://www.chiangmaitraveller.com/7-hill-tribes-northern-thailand/


FREELAND. Stop Human Trafficking. Disadur dari website FREELAND. 

Terdapat di http://www.freeland.org/stop-human-trafficking/ [diakses pada 

2 April 2018]. 

Government of Thailand. 1 Desember 2015. Progress on Combating Human 

Trafficking in Thailand. Terdapat di 

https://reliefweb.int/report/thailand/progress-combating-human-

trafficking-thailand [diakses pada 3 Juli 2018]. 

UNODC. What is Human Trafficking. Terdapat di 

https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/what-is-human-

trafficking.html [diakses pada 23 Februari 2018].

http://www.freeland.org/stop-human-trafficking/
https://reliefweb.int/report/thailand/progress-combating-human-trafficking-thailand
https://reliefweb.int/report/thailand/progress-combating-human-trafficking-thailand
https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/what-is-human-trafficking.html
https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/what-is-human-trafficking.html


 


	Bagian Depan
	BAB I
	BAB II
	BAB III
	BAB IV
	BAB V
	BAB VI
	Daftar Pustaka

