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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perdagangan manusia (Human Trafficking) adalah segala bentuk perekrutan,

perpindahan, pengiriman orang yang bertujuan untuk eksploitasi. Proses Perdagangan manusia

umumnya menggunakan kekerasan, penipuan dan pemaksaan di dalamnya. Eksploitasinya

berbentuk pemaksaan untuk menjadi pekerja seks, kerja paksa, perbudakan atau segala hal yang

mirip dengan perbudakan atau penjualan organ tubuh. Sementara itu perdagangan anak biasanya

berbentuk penjualan anak ke luar negeri untuk diadopsi, untuk dijadikan pengemis atau untuk

pemujaan agama.

Kasus Perdagangan manusia (Human Trafficking) adalah masalah yang sekarang telah

menjadi kasus internasional. Kasus yang diduga merupakan pelanggaran HAM berat ini ada

hampir di setiap negara di dunia. Pemecahan demi pemecahan berusaha dicari oleh dunia

internasional guna meminimalisir kasus ini, namun belum ada suatu titik terang yang

menunjukkan penurunan kasus atau korban perdagangan manusia.

Perdagangan manusia memang telah menjadi fenomena umum yang terjadi di banyak

negara berkembang. Hal itulah yang melatarbelakangi saya mengambil Judul ”Fenomena Human

Trafficking di Asia Tenggara”

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

Laporan mengenai perdagangan manusia yang paling komprehensif di dunia mengutip

Burma dan Korea Utara sebagai negara di Asia Timur yang pemerintahnya tak acuh terhadap

kewajiban untuk menerapkan standar minimal guna melawan laju bentuk aktifitas kriminal yang

sering disebut perdagangan manusia.

Laporan itu membagi tiga tingkatan negara berdasarkan efektivitasnya dalam memerangi

perdagangan manusia. Tingkatan-Tingkatan itu adalah :
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▪  Tingkatan Pertama 

Tingkatan ini ditujukan untuk negara-negara yang telah menerima pengakuan

Internasional karena telah mengatasi masalah perdagangan manusia.

▪  Tingkatan Kedua 

Tingkatan ini ditujukan untuk negara-negara yang berkomitmen untuk mengatasi masalah

perdagangan manusia tetapi belum menerima pengakuan internasional seperti pada tingkatan

pertama. Tingkatan kedua yang disebut juga Watch List terdiri dari negara-negara yang usahanya

masih mudah goyah.

▪  Tingkatan Ketiga 

Tingkatan ketiga atau rating terendah ditujukan untuk negara-negara yang pemerintahnya

gagal untuk menerima pengakuan internasional dan tidak melakukan usaha yang signifikan

dalam mengatasi perdagangan manusia.

Burma berada pada tingkatan ketiga karena pemerintahnya tidak hanya gagal dalam

mengikuti standar internasional tetapi Juga gagal dalam mengatasi merajalelanya perdagangan

manusia seperti pemaksaan tenaga kerja.

Sedangkan negara Asia Tenggara lainnya adalah negara yang berada di tingkatan kedua.

Negara-negara tersebut dianggap gagal dalam membuktikan usahanya meminimalisir

perdagangan manusia, terutama dalam hal minimnya perlindungan terhadap korban

perdagangan, yang sebagian besar adalah wanita asing.

Dalam makalah ini, permasalahan mengenai maraknya Human Trafficking akan dibahas

secara detail dengan melihat masalah ini dari perspektif masing-masing negara di Asia Tenggara.

Permasalahan dibatasi pada bagaimana Human Trafficking di Negara Indonesia, Malaysia,

Singapura, Kamboja, Laos, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Makalah ini juga akan membahas

tentang bagaimana upaya pemerintah dimasing-masing negara untuk mengurangi angka Human

Trafficking di negaranya, serta bagaimana solusi yang terbaik untuk mengatasi Human

Trafficking yang semakin mengglobal.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

PENGERTIAN PERDAGANGAN MANUSIA

Protokol Perserikatan Bangsa-bangsa untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum

Perdagangan Manusia, khususnya pada wanita dan Anak-anak (salah satu dari tiga “Protokol

Palermo”), mendefinisikan Perdagangan Manusia sebagai:

”Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang, dengan

ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksanaan, penculikan,

penipuan, kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau

menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari

seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan exploitasi. Eksploitasi termasuk, paling

tidak, eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk bentuk lain dari exploitasi seksual,

kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan, perhambaan

atau pengambilan organ tubuh.”

Banyak Negara keliru dalam memahami definisi ini dengan melupakan perdagangan

manusia dalam Negara atau menggolongkan migrasi tidak tetap sebagai perdagangan . TVPA

menyebutkan “bentuk-bentuk perdagangan berat” didefinisikan sebagai:

a. Perdagangan seks dimana tindakan seks komersial diberlakukan secara paksa, dengan cara

penipuan, atau kebohongan, atau dimana seseorang diminta secara paksa melakukan suatu

tindakan demikian belum mencapai usia 18 tahun; atau

b. Merekrut, menampung, mengangkut, menyediakan atau mendapatkan seseorang untuk

bekerja atau memberikan pelayanan melalui paksaan, penipuan, atau kekerasan untuk

tujuan penghambaan, peonasi, penjeratan hutang (ijon) atau perbudakan.

Dalam definisi-definisi ini, para korban tidak harus secara fisik diangkut dari satu lokasi ke

lokasi lainnya. Definisi ini juga secara jelas berlaku pada tindakan merekrut, menampung,

menyediakan, atau mendapatkan seseorang untuk maksud-maksud tertentu.
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Perdagangan manusia berbeda dengan penyelundupan. Pada penyelundupan, orang-orang

yang diselundupkan umumnya meminta bayaran dari para penyelundup, sedangkan dalam kasus

perdagangan manusia, umumnya terjadi penipuan sehingga korban tidak mendapatkan timbal

balik apapun. Dalam penyelundupan, orang-orang yang diselundupkan tidak diberi kewajiban

apapun, dalam arti mereka datang ketempat tujuan secara cuma-cuma. Sedangkan para korban

trafficking mengalami perbudakan yang merugikan saat mereka sampai di tempat tujuan.

Umumnya para korban Trafficking adalah orang-orang yang mudah terbujuk oleh janji-janji

palsu sang traffickers. Beberapa Traffickers menggunakan taktik-taktik manipulatip untuk

menipu korbannya diantaranya dengan intimidasi, rayuan, pengasingan, ancaman, penyulikan

dan penggunaan obat-obatan terlarang.

Orang-orang yang dijual umumnya berasal dari daerah miskin dimana peluang untuk

mendapatkan penghasilan amat terbatas. Bisa juga mereka berasal dari korban pengungsian atau

orang-orang yang tidak memiliki tempat tinggal. Kebanyakan dari mereka masuk ke negara lain

dibawa oleh traffickers melalui perbatasan. Karena kontrol yang kurang diperbatasan inilah,

mereka bisa dengan leluasa lolos dan masuk ke negara tersebut.

Sedangkan perdagangan anak umumnya dilakukan oleh orang tua yang benar-benar

miskin. Alasan mereka menjual anaknya adalah untuk membayar hutang atau untuk

mendapatkan uang. Ada juga yang menjual anaknya karena belum siap untuk mengurus anak

tersebut sehingga mereka dijual dengan harapan bisa memperoleh masa depan yang lebih baik.

Di Afrika Barat, penjualan anak kerap terjadi akibat kematian satu atau kedua orang tuanya yang

disebabkan oleh HIV Aids.

Proses adopsi dari anak-anak yang dijual tersebut bisa berlangsung legal atau illegal

antara negara-negara barat dan negara berkembang. Dalam makalah yang dibuat oleh David M.

Smolin berjudul ” The Two Faces of Intercountry Adoption and Child Laundering”, ditemukan

bahwa perdagangan anak, bayi dan wanita hamil antara India dan Amerika Serikat bisa

diprediksi karena adanya sistem adopsi yang rumit di kdua negara.
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KORBAN-KORBAN PERDAGANGAN MANUSIA

Sebagian besar korban perdagangan manusia adalah wanita. Mereka dijual untuk menjadi

pekerja seks komersial. Para Traffickers umumnya menjanjikan para wanita tersebut peluang

untuk mendapatkan pekerjaan yang bagus, atau kesempatan untuk belajar di luar negeri.

Kemudian, mereka akan memaksa korbannya untuk menjadi pekerja seks atau terjun ke dunia

pornografi. Melalui agen perjalanan, mereka akan dikirim ke tempat tujuan. Kemudian

sesampainya disana, para korban tersebut baru akan menyadari bahwa mereka telah ditipu

dimana pekerjaan yang akan mereka lakukan dan gaji yang mereka dapatkan umumnya tidak

sama dengan apa yang dijanjikan sebelumnya. Mereka juga akan ditempatkan pada situasi

dimana tidak ada peluang untuk melarikan diri.

Umumnya, para wanita menerima ajakan para Traffickers dengan tujuan untuk

memperbaiki perekonomian keluarganya. Mereke diiming-imingi pekerjaan layak atau

pendidikan gratis. Tipe pekerjaan yang ditawarkan umumnya adalah pekerjaan di catering dan

hotel, di bar dan club, kontrak sebagai model, dan pekerjaan paruh waktu. Traffickers biasanya

membujuk dengan janji akan menikahi korban, atau memaksa dan menculik korban. Dan pada

akhirnya korban-korban tersebut akan diterjunkan pada bisnis prostitusi.

Perdagangan manusia juga terjadi pada pria. Pria yang berpendidikan rendah umumnya

dijadikan korban untuk menjadi pekerja kasar dengan upah yang sangat rendah. Sebagian dari

mereka juga ada yang dijadikan korban perkawinan paksa atau pekerja seks.

Departemen Negara Amerika Serikat menduga ada sekitar 600.000-820.000 pria, wanita

dan anak-anak yang dijual ke negara-negara didunia setiap tahunnya. Dan 80% diantara jumlah

tersebut adalah wanita. Data tersebut juga menyebutkan bahwa kebanyakan dari para korban

perdagangan manusia dijual untuk eksploitasi seks komersial.

Para korban Perdagangan Manusia mengalami banyak hal yang mengerikan. Luka fisik

dan psikologis, termasuk penyakit dan pertumbuhan yang terhambat, seringkali meninggalkan

pengaruh permanen yang mengasingkan para korban dari keluarga dan masyarakat mereka. Para

korban Perdagangan Manusia seringkali kehilangan kesempatan penting mereka untuk

mengalami perkembangan sosial, moral, dan spiritual. Dalam banyak kasus eksploitasi pada
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korban Perdagangan Manusia terus meningkat: seorang anak yang diperjualbelikan dari satu

kerja paksa dapat terus diperlakukan dengan kejam di tempat lain. Di Nepal, para anak gadis

yang direkrut untuk bekerja di pabrik-pabrik karpet, hotel-hotel, dan restoran kemudian dipaksa

untuk bekerja di industri seks di India. Di Filipina dan banyak negara lain, anak-anak yang

awalnya berimigrasi atau direkrut untuk hotel dan industri pariwisata, seringkali berakhir dengan

terjebak di dalam rumah-rumah pelacuran. Suatu kenyataan kejam mengenai perdagangan budak

moderen adalah para korbannya seringkali dibawa dan dijual.

Para korban yang dipaksa dalam perbudakan seks seringkali dibius dengan obat-obatan

dan menderita kekerasan yang luar biasa. Para korban yang diperjualbelikan untuk eksploitasi

seksual menderita cedera fisik dan emosional akibat kegiatan seksual yang belum waktunya,

diperlakukan dengan kasar, dan menderita penyakit-penyakit yang ditularkan melalui hubungan

seks termasuk HIV/AIDS. Beberapa korban menderita cedera permanen pada organ reproduksi

mereka. Selain itu, korban biasanya diperdagangkan di lokasi yang bahasanya tidak mereka

pahami, yang menambah cedera psikologis akibat isolasi dan dominasi. Ironisnya, kemampuan

manusia untuk menahan penderitaan yang amat buruk dan terampasnya hak-hak mereka malah

membuat banyak korban yang dijebak terus bekerja sambil berharap akhirnya mendapatkan

kebebasan.

Penyediaan korban perdagangan manusia didorong oleh banyak faktor termasuk

kemiskinan, daya tarik standar hidup di tempat lain yang dirasakan lebih tinggi, lemahnya

strukur sosial dan ekonomi, kurangnya kesempatan bekerja, kejahatan yang terorganisir,

kekerasan terhadap wanita dan anak-anak, diskriminasi terhadap wanita, korupsi pemerintah,

ketidakstabilan politik, konflik bersenjata, dan tradisi-tradisi budaya seperti perbudakan

tradisional. Di beberapa masyarakat, sebuah tradisi memungkinkan anak ketiga atau keempat

dikirim untuk hidup dan bekerja di kota dengan seorang anggota keluarga jauh (seringkali

seorang “paman”), dengan janji akan memberi pendidikan dan pelajaran berdagang kepada anak.

Dengan mengambil keuntungan dari tradisi ini, para pelaku perdagangan seringkali

memposisikan diri mereka sebagai agen pekerjaan, yang membujuk para orang tua untuk

berpisah dengan seorang anak, tetapi kemudian memperdagangkan anak tersebut untuk bekerja

sebagai pekerja seks, pelayan rumah, atau perusahaan komersil. Akhirnya, keluarga tersebut
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hanya menerima sedikit upah kalaupun ada, sedangkan anak tersebut tetap tidak bersekolah dan

tidak mendapatkan pelatihan, serta terpisah dari keluarganya, dan harapan akan kesempatan

ekonomi pun tidak pernah terwujud.

Di sisi permintaan, faktor-faktor yang membawa pada perdagangan manusia mencakup

industri seks, dan permintaan akan tenaga kerja yang dapat dieksploitasi. Pariwisata seks dan

pronografi anak telah menjadi industri dunia luas, yang difasilitasi oleh teknologi seperti internet,

yang secara berlebihan memperluas pilihan-pilihan yang tersedia bagi para pelanggan dan

memungkinkan adanya transaksi yang cepat dan hampir tidak terdeteksi. Perdagangan manusia

juga ditimbulkan oleh adanya permintaan global atas tenaga kerja yang murah, rentan, dan ilegal.

Misalnya, salah satu permintaan terbesar di negara-negara makmur Asia Timur adalah pelayan

rumah tangga yang terkadang menjadi korban eksploitasi atau kerjapaksa.

Sebuah sumber permintaan baru atas wanita-wanita muda sebagai pengantin wanita dan

gundik adalah akibat dari melebarnya jurang pemisah gender di daerah padat penduduk India dan

China. Di India, saat ini hanya terdapat 933 gadis yang lahir untuk setiap 1.000 anak laki-laki,

dikarenakan sebagian besar memiliki persepsi bahwa seorang anak perempuan adalah

tanggungan ekonomi di masyarakat yang sangat patriarkhal di negara tersebut. Banyak pasangan

menggunakan sonogram yang murah dan tersedia luas untuk menentukan jenis kelamin janin,

dan jika perempuan maka akan digugurkan. Data dari sensus India 2001, yang dianalisa di tahun

2003, memperlihatkan bahwa jarak yang paling serius ada di negara bagian barat laut Haryana

dan Punjab yang makmur, dimana perbandingan jumlah jenis kelamin terus menurun di bawah

825 kelahiran anak perempuan untuk setiap 1.000 kelahiran anak laki-laki.

Jarak serupa telah timbul di beberapa bagian China yang disebabkan oleh kebijakan “satu

anak”, yang telah mendorong banyak orang tua untuk menggugurkan kandungannya begitu janin

diketahui berjenis kelamin perempuan. Gadis-gadis dan para wanita Korea Utara dan Vietnam

dilaporkan telah diperdagangkan ke China Selatan sebagai pengantin wanita dan dipaksa untuk

menjadi pekerja seks. Jarak pemisah antara kelahiran pria dan wanita ini telah ada selama

beberapa dekade dan saat ini diketahui bahwa jumlah pengantin wanita kian menurun jumlahnya

di daerah-daerah baik di India maupun di China.
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Pada dasarnya, Perdagangan Manusia melanggar hak asasi universal manusia untuk

hidup, merdeka, dan bebas dari semua bentuk perbudakan. Perdagangan anak-anak merusak

kebutuhan dasar seorang anak untuk tumbuh dalam lingkungan yang aman dan merusak hak

anak untuk bebas dari kekerasan dan eksploitasi seksual.

Hilangnya jaringan dukungan keluarga dan masyarakat membuat korban perdagangan

sangat rentan terhadap ancaman dan keinginan para pelaku perdagangan, dan dalam beberapa

cara menimbulkan kerusakan pada struktur-struktur sosial. Perdagangan merenggut anak secara

paksa dari orang tua dan keluarga mereka, menghalangi pengasuhan dan perkembangan moral

mereka. Perdagangan mengganggu jalan pengetahuan dan nilai-nilai budaya dari orang tua

kepada anaknya dan dari generasi ke generasi, yang membangun pilar utama masyarakat.

Keuntungan dari perdagangan seringkali membuatnya mengakar di masyarakat-masyarakat

tertentu, yang kemudian dieksploitasi secara berulang-ulang sebagai sumber yang siap menjadi

korban. Bahaya menjadi korban perdagangan seringkali membuat kelompok yang rentan seperti

anak-anak dan perempuan muda bersembunyi dengan dampak merugikan bagi pendidikan dan

struktur keluarga mereka. Hilangnya pendidikan mengurangi kesempatan ekonomis masa depan

para korban dan meningkatkan kerentanan mereka untuk diperdagangkan di masa mendatang.

Para korban yang kembali kepada komunitas mereka seringkali menemui diri mereka ternoda

dan terbuang/terasing, dan membutuhkan pelayanan sosial secara terus menerus. Mereka juga

berkemungkinan besar menjadi terlibat dalam tindak kejahatan serta menunjukkan perilaku yang

kejam.

Keuntungan-keuntungan dari Perdagangan Manusia menjadi sumber dana bagi kegiatan

kriminal lainnya. Menurut PBB, Perdagangan Manusia adalah perusahaan kriminal terbesar

ketiga tingkat dunia yang menghasilkan sekitar 9.5 juta USD dalam pajak tahunan menurut

masyarakat intelijen AS. Perdagangan Manusia juga merupakan salah satu perusahaan kriminal

yang paling menguntungkan dan sangat terkait dengan pencucian uang (money laundering),

perdagangan narkoba, pemalsuan dokumen, dan penyelundupan manusia. Bahkan keterkaitannya

dengan terorisme juga telah didokumentasikan. Dimana kejahatan terorganisir tumbuh subur,

pemerintah dan peranan hukum justru melemah.
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Perdagangan manusia memiliki dampak negatif pada pasar tenaga kerja, yang

menimbulkan hilangnya sumber-sumber daya manusia yang tidak dapat diperoleh kembali.

Beberapa dampak perdagangan manusia mencakup upah yang kecil, hanya sedikit individu yang

tersisa untuk merawat orang tua yang jumlahnya semakin meningkat, dan generasi yang

terbelakang dalam hal pendidikan. Dampak-dampak ini selanjutnya mengakibatkan hilangnya

produktifitas dan kekuatan pendapatan di masa mendatang. Memaksa anak-anak untuk bekerja

10 hingga 18 jam per hari di usia-usia awal menghalangi mereka mendapat pendidikan dan

memperkuat putaran kemiskinan dan buta huruf yang memperlambat perkembangan nasional.
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BAB III

OBJEK KAJIAN

HUMAN TRAFFICKING DI INDONESIA

Indonesia bukan hanya sebagai sumber negara dalam perdagangan manusia melainkan

juga sebagai negara transit dan tujuan dari perdagangan manusia. UNICEF memperkirakan

bahwa sekitar 100000 wanita dan anak-anak dijualbelikan untuk eksploitasi seksual di Indonesia

dan luar negeri. 30% dari perempuan yang dijual untuk prostitusi berusia dibawah 18 tahun, dan

40000-70000 anak-anak Indonesia menjadi korban eksploitasi seksual.

Perempuan dan anak-anak Indonesia diperdagangkan untuk eksploitasi seksual di

Malaysia, Singapura, Brunei, Taiwan, Jepang, Hongkong, dan Timur Tengah. Sejumlah wanita

Indonesia juga dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga tetapi kemudian berada dalam

kondisi yang terancam. Wanita-wanita tersebut direkrut dengan janji-janji akan diberikan

pekerjaan yang layak. Beberapa wanita etnik Cina dari Kalimantan Barat dipekerjakan menjadi

wanita simpanan di Taiwan, Hongkong dan Singapura. Sementara wanita Indonesia dari Riau,

Bali dan Lombok diperdagangkan untuk pariwisata seks di Malaysia dan Singapura.

Indonesia juga menjadi negara tujuan perdagangan wanita dan anak-anak untuk

eksploitasi seksual yang berasal dari RRC, Thailand, Hongkong, Uzbekistan, Belanda, Polandia,

Venezuela, Spanyol, dan Ukraina.

Di Indonesia, Perdagangan manusia juga terjadi di dalam negeri. Korban-korban dari

daerah pedesaan dikirim ke kota untuk menjadi pekerja seks komersial. sebuah NGO bernama

Abdi Ahsi melaporkan bahwa sekitar 3000 wanita pertahun diperdagangkan dari daerah

pedesaan di Jawa Timur ke Surabaya.

Penyebab perdagangan Indonesia sangatlah banyak. UNICEF berpendapat bahwa

banyaknya angka kelahiran dan kepadatan penduduk menjadi penyebab utama berkembangnya

perdagangan manusia di Indonesia. Sekitar 60% anak dibawah umur 5 tahun di Indonesia tidak

memiliki akte kelahiran, dan setengahnya belum didaftarkan kelahirannya. Itulah yang menjadi

faktor pendorong perdagangan anak di Indonesia.
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Indonesia termasuk kategori negara yang tidak serius dalam menanggulangi masalah

perdagangan perempuan. Komisi Ekonomi dan Sosial untuk Asia Pasifik (Economy and Social

Comission on Asia-Pacific/ESCAP) melaporkan, Indonesia menempati peringkat ketiga atau

terendah dalam upaya penanggulangan masalah ini. Negara dalam peringkat ini dikategorikan

sebagai negara yang tidak mempunyai standar pengaturan perdagangan manusia, dan bahkan

tidak mempunyai komitmen mengatasi masalah itu.

Lembaga ini menyatakan pula, Indonesia akan terancam terkena sanksi internasional, bila

sampai tahun 2003 belum juga serius menanggulangi masalah perdagangan manusia, termasuk

perdagangan perempuan. Tampaknya titik tolak inilah yang mulai menjadi pangkal kenapa

Indonesia sekarang mulai mengangkat masalah perdagangan manusia ke permukaan dan

melakukan penanggulangan-penanggulangan.

Keuntungan dari jaringan sindikat perdagangan perempuan dan prostitusi di Indonesia

bisa pula dilihat dari besarnya uang yang dihasilkannya, yang mencapai 1,2 hingga 3,3 milyar

dollar AS per tahun, atau mencapai 0,8 hingga 2,4 persen dari GDP kita. Di Jakarta saja, uang

yang dihasilkan dari industri ini mencapai 191 juta dollar AS per tahun (Dario Agnote, Sex

Trade, Key Part of South East Asian Economies, Kyodo News, 18 Augustus 1998).

HUMAN TRAFFICKING DI SINGAPURA

Singapura merupakan salah satu negara tujuan dari sejumlah wanita dan remaja yang

diperdagangkan dengan tujuan eksploitasi seksual. Beberapa wanita dari RRC, Indonesia,

Thailand, Malaysia, Filipina dan Vietnam yang menjadi imigran di Singapura untuk bekerja

disektor pariwisata seksual dan sektor formal.

Pemerintah Singapura Melegalkan prostitusi dikawasan "traditional redlight districts" dan

tidak menghukum pelaku prostitusi yang sudah dewasa atau berusia diatas 16 tahun. dikawasan

tersebut, para pekerja seks kebanyakan berasal dari luar negeri seperti Thailand, filipina,
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Malaysia, China, Indonesia, Vietnam, India dan Srilangka. Hampir semua pekerja seks komersial

asing tersebut mengetahui pekerjaan apa yang akan mereka jalani sebelum pergi ke Singapura.

Walaupun prostitusi tidak dilarang di singapura, namun mucikari (orang yang bertindak

sebagai penyalur pekerja seks komersial) merupakan pekerjaan yang illegal. polisi seringkali

menangkap para mucikari terutama mereka yang beroperasi diluar "traditional redlight districts".

Para pekerja seks komersial akan dideportasi segera jika diketahui sedang hamil atau mengidap

HIV.

HUMAN TRAFFICKING DI MALAYSIA

Malaysia merupakan negara tujuan dan sumber dalam perdagangan manusia. para

Traffickers Malaysia diduga memiliki sindikat kriminal. sebagian kecil wanita dan anak-anak

Malaysia diperdagangkan untuk eksploitasi seksual ke negara Singapura, Macau, hongkong,

Taiwan, Jepang, australia, Kanada, dan Amerika Serikat. Kementrian Luar Negeri Malaysia

mencatat setidaknya ada 100 perempuan Malaysia yang diperdagangkan ke luar negeri selama

tahun 2006 dan setiap tahun jumlahnya selalu mengalami peningkatan.

Malaysia juga menjadi negara tujuan dari para korban perdagangan manusia baik laki-

laki dan perempuan yang berasal dari Indonesia, Thailand, Filipina, Kamboja, Vietnam, Burma,

RRC, India, Nepal, Bangladesh, dan Pakistan. Mereka datang ke Malaysia untuk bekerja disektor

industri, konstruksi dan agrikultur. tetapi ada juga diantara mereka yang menjadi pekerja seks

komersial. NGO Malaysia yang bernama Tenaganita melaporkan bahwa 65% korban

perdagangan manusia di Malaysia dipekerjakan menjadi tenaga kerja paksa.

HUMAN TRAFFICKING DI FILIPINA

Filipina merupakan negara sumber, transit dan tujuan dari perdagangan manusia. Anak-

anak korban perdagangan manusia di filipina berjumlah 20000-100000. Pria, Wanita dan gadis

Filipina diperdagangkan sebagai tenaga kerja dan pekerja seks ke sejumlah negara seperti Saudi

Arabia, Kuwait, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, Malaysia, Hong Kong, Singapura, Jepang,

Afrika Selatan, Amerika Utara, dan Eropa. Pemerintah dan NGO memperkirakan jumlah

perdagangan wanita di Filipina sekitar 300000-400000 dan jumlah perdagangan anak sekitar
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60000-100000. Banyak warga Filipina yang bekerja ke luar negeri dan berakhir dengan kondisi

mengenaskan akibat eksploitasi.

Filipina merupakan negara transit bagi korban perdagangan manusia dari China. Filipina

juga merupakan negara tujuan bagi sejumlah wanita dari RRC, Korea Utara, Jepang dan Rusia

untuk tujuan ekploitasi seksual.

Sama seperti Indonesia, didalam negeri Filipina juga terjadi perdagangan manusia dari

daerah pedesaan seperti Visayas dan Mindinao ke daerah perkotaan seperti Metro Manila dan

Cebu untuk dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial atau tenaga kerja paksa sebagai

pembantu rumah tangga, karyawan pabrik atau penjual obat-obatan terlarang. Kemiskinan

endemik, tingkat pengangguran yang tinggi, kecendrungan untuk melakukan migrasi, lemahnya

hukum dan pariwisata sekslh yang mendorong meningkatnya aktifitas perdagangan manusia di

Filipina.

Filipina juga merupakan sumber, daerah transit dan negara tujuan dari perdagangan

manusia yang berorientasi pada tujuan tenaga kerja paksa dan eksploitasi seksual. Wanita

Filipina dijanjikan untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang tinggi diluar negeri, padahal

kemudian mereka diperdagangkan sebagai wanita pekerja seks komersial dengan negara tujuan

Asia, Timur Tengah, Afrika, Eropa, dan Amerika Utara. Sekitar 71084 wanita Filipina yang

dikirim sebagai duta kesenian ke Jepang diduga menjadi korban perdagangan seks. Wanita dan

pria Filipina yang bekerja di sektor domestik dam industri-industri garmen juga seringkali

mengalami kekerasan.

Pemerintah Filipina tidak sepenuhnya mengikuti standar minimum untuk mengurangi

perdagangan manusia, tetapi mereka telah melakukan usaha yang signifikan. Walaupun Filipina

termasuk negara yang dengan kuat mendukung gerakan anti perdagangan manusia, namun

penegakan hukum didalamnya belum sepenuhnya dilakukan. Filipina ditempatkan pada

tingkatan kedua karena hingga saat ini negara tersebut belum memberikan bukti kongkret dalam

upaya menegakkan hukum pada pelaku perdagangan manusia. Pemerintah menyempurnakan

undang-undang anti perdagangan manusianya dan memerintahkan empat aparat hukum yang
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khusus menangani kasus perdagangan manusia, serta memberikan pelatihan pada para penegak

hukum terkait dengan kasus perdagangan manusia. Pemerintah Filipina juga akan mengambil

tindakan korektif dengan segera menangkap, menuntut, dan menghukum traffickers dan pejabat

publik yang terbukti terlibat dalam usaha perdagangan manusia. Pemerintah juga harus menindak

tegas terhadap penipuan dan pemalsuan emisi dokumen untuk menyelundupkan para wanita

Filipina dengan kedok misi seni ke Jepang.

HUMAN TRAFFICKING DI THAILAND

Thailand adalah negara sumber, transit, dan tujuan dalam perdagangan pria, wanita dan

anak-anak untuk tujuan eksploitasi seksual dan pekerja paksa. Perempuan Thailand

diperdagangkan ke Australia, Bahrain, Jepang, Malaysia, Singapura, Afrika Selatan, Taiwan,

Eropa dan Amerika Utara untuk menjadi pekerja seks komersial. sejumlah Pria, wanita dan anak-

anak dari negara Burma, Laos, Kamboja, dan RRC menjadi imigran yang bekerja di Thailand.

perbedaan ekonomi regional menjadi pendorong banyaknya imigran illegal di Thailand yang

juga memberikan kesempatan pada para traffickers untuk mendapatkan lebih banyak korban

untuk dijadikan pekerja seks komersial dan pekerja paksa. Perdagangan manusia didalam negeri

juga terjadi di Thailand terutama di Thailand Utara. Pariwisata seks yang tersebar di Thailand

telah menyebabkan peningkatan perdagangan manusia dengan tujuan eksploitasi seks komersial.

Beberapa pihak seperti PBB, NGO dan pemerintah memperkirakan ada sekitar 200000-

300000 pekerja di industri seks yang berusia dibawah umur atau menjadi korban paksaan.

Wanita dan anak perempuan diduga berjumlah paling banyak. Perempuan-perempuan muda dari

Laos diduga bekerja tanpa memperoleh gaji yang layak dan mengalami siksaan secara fisik di

Thailand.

Didalam negeri, Perempuan diperdagangkan dari timur laut dan utara menuju Bangkok

untuk menjadi pekerja seks komersial. bagaimanapun, perdagangan dalam negeri saat ini

mengalami penurunan yang disebabkan oleh program pencegahan dan pembinaan peningkatan

ekonomi. perempuan Thailand juga diperdagangkan ke Jepang, Malaysia, Bahrain, Australia,

Afrika Selatan, Eropa, dan Amerika Serikat bukan hanya untuk menjadi pekerja seks tetapi juga



17

untuk menjadi buruh kasar. Pria Thailand diperdagangkan untuk bekerja di Perikanan dan

Perkebunan komersial, industri, dan pekerja bangunan.

HUMAN TRAFFICKING DI LAOS

Negara Laos juga merupakan sumber, tempat transit serta tujuan dalam perdagangan

manusia. banyak korban dari Laos yang direkrut oleh orang lokal yang memiliki pengalaman

untuk mengirimkan pekerja ke luar negeri tetapi tidak bekerja sama dengan sindikat kriminal

tertentu.

Pria, wanita dan anak-anak Laos diperdagangkan untuk eksploitasi seksual dan tenaga

kerja di Thailand. banyak diantara korban tersebut berasal dari daerah dataran rendah Laos. Pria

Laos umumnya diperdagangkan untuk bekerja di Industri atau perikanan. sedangkan perempuan

Laos umumnya diperdagangkan untuk dipaksa menikah dengan Pria China. walaupun tidak ada

perkiraan angka yang pasti mengenai jumlah korban perdagangan manusia yang berasal dari

Laos, Pemerintah Thailand mencatat sedikitnya ada 180000 imigran gelap dari Laos yang

bekerja di Thailand. World Vision Laos melaporkan 44% orang tua di Laos tidak mengetahui

dimana keberadaan anaknya.

Laos merupakan negara transit dari korban-korban perdagangan manusia dari Burma dan

Vietnam yang menuju ke Thailand. Laos juga menjadi negara tujuan bagi wanita China dan

Vietnam yang menjadi pekerja seks komersial. Di Laos, pelayanan seks komersial terjadi di club

malam dan warung bir kecil.

Ada banyak penyebab terjadinya perdagangan manusia di Laos. salah satunya adalah

perbedaan pendapatan perkapita yang mendorong warga Laos untuk bermigrasi ke Thailand.

Lembaga ILO yang didukung oleh Pemerintah Laos mencatat sekitar 7% keluarga memiliki

sanak saudara yang bekerja di Thailand. Kemiskinan dan keinginan mendapatkan penghidupan

yang layak diduga menjadi penyebab utama maraknya perdagangan manusia di Laos.

HUMAN TRAFFICKING DI KAMBOJA

Kamboja merupakan negara sumber, transit dan tujuan dari perdagangan manusia. Para

Traffickers berasal dari sindikat kriminal, orang tua, kerabat, teman, pasangan dan tetangga.
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Pria, wanita dan anak-anak Kamboja diperdagangkan untuk menjadi pekerja seks dan

buruh di Thailand, Malaysia, Macao, dan Taiwan. Pria Kamboja diperdagangkan untuk bekerja

di perkebunan, perikanan dan industri konstruksi. perempuan dipkerjakan sebagai pekerja seks

komersial dan buruh kasar di pabrik atau pembantu rumah tangga. Anak-anak dipekerjakan

sebagai pengemis atau penjual bunga dipinggir jalan. departemen sosial Thailand mencatat

bahwa 76% orang yang pulang dari Thailand memiliki tanah, 93% mempunyai tanah dan rumah

yang bebas dari cicilan, dan 47% merupakan korban yang dijual oleh ibunya sendiri.

Kamboja sendiri merupakan daerah transit perdagangan manusia dari Vietnam ke

Thailand. Kamboja merupakan negara tujuan dari perdagangan anak dan wanita dari Vietnam

dan China. tujuan dari korban perdagangan tersebut adalah Phnom Penh, Siem Reap, dan

Sihanouk Ville. laporan tahun 2005 menyebutkan ada 2000 korban dikamboja yang dijadikan

komoditi seks komersial , dimana 80%nya berasal dari Vietnam.

Banyak penyebab mengapa perdagangan manusia terjadi di Kamboja. UN Inter-Agency

Project on Human Trafficking (UNIAP) berpendapat bahwa perdagangan manusia di Kamboja

relatif baru. Perdagangan Manusia di Kamboka meningkat dikarenakan beberapa faktor

diantaranya kemiskinan, faktor ketidakseimbangan sosial-ekonomi antara area perkotaan dan

pedesaan, peningkatan pariwisata, pertambahan jumlah pengangguran, pendidikan dan migrasi

yang mudah. Samapi saat ini, kemiskinan masih menjadi faktor utama yang menyebabkan

terjadinya perdagangan manusia.

HUMAN TRAFFICKING DI VIETNAM

Vietnam merupakan negara sumber dan tujuan dari perdagangan manusia dengan tujuan

eksploitasi seksual serta buruh kasar. Wanita dan gadis Vietnam diperdagangkan ke Kamboja,

RRC, Hongkong, Macau, Malaysia, Taiwan, dan Republik Czech sebagai pekerja seks

komersial. Besarnya persentase wanita Vietnam yang diperdagangkan ke Taiwan umumnya

disebabkan tingginya permintaan untuk menikahi pria Taiwan. Perekrutan tenaga kerja keluar

negeri dilakukan oleh bursa tenaga kerja. Vietnam juga menjadi negara tujuan dari perdagangan

anak yang berasal dari Kamboja yang dipekerjakan sebagai pengemis.

http://www.humantrafficking.org/organizations/78
http://www.humantrafficking.org/organizations/78
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Di Vietnam, gadis-gadis dari keluarga miskin umumnya menjadi target para Traffickers

untuk dinikahkan dengan pria keturunan China. Perdagangan wanita Vietnam ke china sejak

tahun 2001 berjumlah lebih dari 1800 orang.

HUMAN TRAFFICKING DI BURMA.

Burma adalah salah satu negara yang terlibat perdagangan manusia sebagai tenaga kerja

paksa atau budak eksploitasi seks. Lelaki, wanita dan anak-anak Burma (terutama dari etnis

minoritas) diperdagangkan ke Thailand, China, Bangladesh, Taiwan, India, Malaysia, Korea,

Macau, dan Jepang sebagai tenaga kerja paksa termasuk tenaga kerja komersial di sektor

pembantu rumah tangga dan sebagai pekerja seks komersial. Birma juga merupakan tujuan dari

wanita RRC yang menjadi pekerja seks komersial. Perdagangan wanita pekerja seks komersial

terjadi di desa, pusat kota, atau daerah-daerah meliputi pemberhentian truk, kampung nelayan,

daerah perbatasan, dan markas-markas militer.

Pemerintah Burma tidak sepenuhnya mematuhi standar minimum untuk mengurangi

perdagangan manusia dan terkesan tidak mengambil tindakan yang signifikan sama sekali.

Tenaga kerja paksa (khususnya oleh militer) di Birma seolah tidak ditanggapi. Angkatan Darat

Burma terus memaksa etnis minoritas di Burma untuk menjadi kuli pengangkut barang selama

operasi militer. Anak-anak juga seringkali dipaksa untuk menjadi anggota militer Burma.

Walaupun delapan pejabat lokal telah dihukum akibat terkait kasus tenaga kerja paksa,

pemerintah Burma tetap saja memberikan toleransi dalam penggunaan tenaga kerja paksa

terutama untuk proyek infrastruktur yang besar.

Yang lebih tidak bermoral, pemerintah Burma menghukum mati tiga orang yang

melaporkan kasus kerja paksa itu kepada ILO. ILO kemudian mengambil tindakan yang

membuat pemerintah mulai mengambil beberapa langkah untuk mengatasi perdagangan manusia

dengan tujuan eksploitasi seksual misalnya dengan membuat undang-undang anti perdagangan

manusia dan menbangun kerjasama dengan UN agencies, negara-negara tetangga dan NGOs
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BAB IV

ANALISIS

USAHA PEMERINTAH MENGURANGI HUMAN TRAFFICKING DI INDONESIA

Pemerintah Indonesia berada pada urutan kedua dalam U.S. Department of State’s

Trafficking in Persons Report tahun 2007 sebagai negara yang belum sepenuhnya serius dalam

memerangi perdagangan manusia tetapi telah melakukan usaha yang signifikan. Laporan itu

dibuat oleh anggota militer, kepolisian, dan pemerintah yang berurusan dengan masalah

perdagangan manusia.

Indonesia mengeluarkan undang-undang pada April 2007. Undang-undang tersebut

melarang perbudakan, eksploitasi seksual, eksploitasi tenaga kerja, perdagangan manusia

internal dan transnasional. Hukuman bagi pelanggaran pasal tersebut adalah 3-15 tahun penjara.

Undang-undang tersebut juga menegaskan hukuman bagi peagawai pemerintah yang terlibat

dalam perdagangan manusia.

Pemerintah Indonesia juga melindungi para korban perdagangan manusia baik warga

lokal maupun korban yang berasal dari luar negeri. Korban yang ditemukan sebagai pekerja

prostitusi akan dikembalikan ke negara asal.

Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan NGO dan organisasi internasional untuk

menumbuhkan kesadaran pada masyarakatnya agar tidak mudah termakan bujukan para

Traffickers. Pada tahun 2005, MOU Indonesia-Malaysia memperbolehkan pemerintah Malaysia

untuk melakukan penyitaan paspor terhadap pekerja Indonesia yang diduga terlibat perdagangan

manusia.

Yayasan Mitra Kesehatan dan Kemanusiaan (YMKK) dan Yayasan Sirih Besar (YSB)

yang terletak di Kepulauan Riau, hot spot area untuk Human Trafficking, bekerja sama dengan

Microsoft akan berupaya menanggulangi perdagangan para pekerja buruh migran dan eksploitasi

seksual, dan menyatukan kembali para korban Human Trafficking. Melalui program ini, kedua

LSM ini juga akan memberikan pelatihan kepada para migran yang hampir habis masa

http://www.humantrafficking.org/publications/551
http://www.humantrafficking.org/publications/551
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kontraknya. YMKK berencana untuk mengajak tiga LSM lagi untuk bergabung dalam upaya ini.

Pada akhir tahun pertamanya, diharapkan YMKK dan YSB akan melatih 3.660 orang melalui

CTLC, dan pada akhir tahun ketiga diharapkan sebanyak 19.740 orang pekerja migran dapat

memanfaatkan program ini. Donasi untuk Indonesia adalah sebesar US$ 83.448.

USAHA PEMERINTAH MENGURANGI HUMAN TRAFFICKING DI SINGAPURA

Walaupun Singapura telah membuat hukum dan undang-undang untuk mengurangi

penyalahgunaan tenaga kerja, usaha ini kecil pengaruhnya dalam mengurangi perdagangan

manusia dengan tujuan eksploitasi seks. Hal ini disebabkan pemerintah Singapura umumnya

mentoleransi prostitusi, yang sebagian besar menggunakan wanita asing, yang tidak lain

merupakan korban perdagangan manusia.

Selama tahun 2004-2005, Pemerintah Singapura meningkatkan usaha untuk menahan

penyalahgunaan tenaga kerja asing. Pemerintah singapura memperkirakan ada 140000 pekerja

yang mengalami perbudakan dan pemerintah berusaha untuk melakukan pembebasan atasnya.

Pada tahun 2004, tidak ada kasus mengenai perdagangan manusia dengan tujuan eksploitasi seks

yang diadili, karena pemerintah hanya menghukum pihak ketiga yang mengambil keuntungan

dari prostitusi misalnya seperti mucikari. Pemerintah juga memperketat ijin imigrasi dan

penjagaan diperbatasan.

Sebagian korban yang mengalami eksploitasi seksual akan diserahkan kepada NGO

untuk diberikan pengarahan. Pekerja asing yang mengalami perbudakan dan penganiayaan akan

diberikan bantuan pengacara dan ahli hukum oleh pemerintah dan NGO Singapura. Pemerintah

Singapura juga menyediakan konseling dan perawatan kesehatan gratis bagi korban perbudakan

dan eksploitasi seksual.

Kementrian Tenaga Kerja Singapura memberikan pengarahan pada pekerja asing dengan

mengajarkan keterampilan bekerja, menciptakan hotline bagi pekerja asing, meningkatkan

peraturan dan memberikan perhatian dan dukungan terhadap para pekerja yang tidak

mendapatkan haknya.
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Pemerintah Singapura berusaha untuk meningkatkan kesadaran akan kerugian

perdagangan manusia. Pemerintah juga berusaha menekankan hukum yang akan menjerat para

pelaku perdagangan manusia dan mengambil langkah untuk mengurangi pariwisata seks di

Singapura. Namun, dibalik semua itu, tidak terlihat usaha pemerintah untuk melarang perekrutan

wanita asing untuk bekerja sebagai pekerja seks komersial.

Humanitarian Organisation for Migration Economics (HOME) and Microsoft akan

membangun dua CTLC dimana akan menjadi tempat pembelajaran bagi para pekerja migran

terutama yang menjadi korban dari penyiksaan dan Human Trafficking. Mereka akan diajarkan

mengenai Microsoft Office, penggunaan internet dan aplikasi komputer lainnya. CTLC yang

juga akan berfungsi sebagai internet-cafe saat pelatihan tidak digunakan ini diharapkan dapat

melatih sekitar 720 siswa di tahun pertamanya. Dan, dalam tiga tahun kedepan diharapkan

progran ini dapat meraih 20.000 pekerja migran di Singapura. Donasi sebesar US$79.900

disediakan untuk Singapura.

USAHA PEMERINTAH MENGURANGI HUMAN TRAFFICKING DI MALAYSIA

Pemerintah Malaysia berada pada urutan ketiga U.S. Department of State’s Trafficking in

Persons Report tahun 2007 karena dianggap tidak serius dalam mengurangi masalah

perdagangan manusia dan pemerintahnya dianggap tidak serius dan tidak menunjukkan usaha

yang signifikan dalam memerangi perdagangan manusia.

Dalam beberapa tahun, Ada laporan mengenai pejabat yang terlibat dalam perdagangan

manusia namun tidak ada satupun yang ditangkap. Baru pada Februari 2005, ada penangkapan

terhadap pegawai imigrasi yang memberikan kartu tanda penduduk kepada korban perdagangan

manusia.

Pada Mei 2007, dewan perwakilan Malaysia mengeluarkan undang-undang ynag

melarang perdagangan manusia. Didalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa para

Traffickers terancam hukuman 20 tahun penjara sedangkan korban perdagangan manusia akan

diberikan pelatihan selama tiga bulan sampai satu tahun.
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USAHA PEMERINTAH MENGURANGI HUMAN TRAFFICKING DI FILIPINA

Pemerintah Filipina berada pada urutan kedua dalam U.S. Department of State’s

Trafficking in Persons Report tahun 2007 sebagai negara yang belum sepenuhnya serius dalam

memerangi perdagangan manusia tetapi telah melakukan usaha yang signifikan. Laporan itu

dibuat oleh anggota militer, kepolisian, dan pemerintah yang berurusan dengan masalah

perdagangan manusia.

Pada tahun 2003, Pemerintah Filipina mengeluarkan undang-undang yang melarang

terjadinya perdagangan manusia dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Pemerintah

Filipina juga menangkap lima orang turis asing yang diduga melakukan pelecehan seksual

terhadap anak dibawah umur.

Selain itu, Pemerintah Filipina juga memberikan pengarahan, ijin tinggal sementara dan

bantuan hukum kepada korban perdagangan manusia. Pada tahun 2006, Philippine Overseas

Employment Agency (POEA) mengadakan seminar-seminar yang bertujuan untuk mengurangi

jumlah korban perdagangan manusia.

Visayan Forum Foundation (VFF) yang beroperasi di 15 lokasi di Filipina bersama

Microsoft dan mitra LSM lainnya akan memberikan pelatihan keahlian TI kepada komunitas dan

korban Human Trafficking agar mereka mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Dengan bantuan

VFF, Microsoft berencana untuk melatih 5.680 orang pada tahun pertama, dan dapat melatih

secara langsung sekitar 18.240 orang pada tahun ketiga yang diharapkan mencapai lebih dari

38.640 individual secara tak langsung. Donasi yang disediakan untuk Filipina adalah sebesar

US$192.715.

USAHA PEMERINTAH MENGURANGI HUMAN TRAFFICKING DI THAILAND

Pemerintah Thailand memberantas kasus perdagangan manusia dengan aktif menangkap

dan menuntut para traffickers. Thailand memiliki hukum yang secara rinci melarang adanya

perdagangan manusia atau penculikan atau paksaan pada seseorang untuk terlibat dalam

pelacuran. Hukuman bagi orang yang melakukan perdagangan manusiapun cukup tegas yaitu

hukuman penjara selama 10 tahun. traffickers yang menyelundupkan warga Thailand keluar

http://www.humantrafficking.org/publications/551
http://www.humantrafficking.org/publications/551
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negeri untuk dijadikan korban perdagangan manusia akan dikenai hukuman penjara seumur

hidup, hukuman mati atau penyitaan segala harta miliknya oleh negara. Kitab Undang-undang

Hukum Pidana Thailand juga memberikan hukuman mati kepada orang yang memaksa anak-

anak perempuan dibawah usia 14 tahun melacurkan diri.

Tahun lalu, aparat hukum Thailand telah menyelidiki 309 sindikat perdagangan manusia

dan menangkap 5043 orang yang dicurigai sebagai traffickers. Dari 5043 orang itu, 3144 orang

dinyatakan bersalah dan kasusnya di proses di pengadilan. Laporan juga menunjukkan adanya 36

anggota penjualan anak yang dihukum berkisar antara dua tahun hingga penjara seumur hidup.

Beberapa pejabat polisi yang mengambil keuntungan dari perdagangan wanita untuk tujuan

eksploitasi dan mengeluarkan visa yang memudahkan terjadinya perdagangan manusiapun telah

dihukum dengan hukuman yang setimpal.

Dalam hal perlindungan, pemerintah Thailand belum melakukan usaha yang cukup untuk

melindungi para korban perdagangan manusia. Pemerintah Thailand hanya menidentifikasi

imigran ilegal dan tidak memulangkannya. Pemerintah Thailand tidak melindungi wanita-wanita

asing yang menjadi korban eksploitasi seksual di Thailand atau yang dipaksa menikah dengan

pria China.

Namun tahun lalu pemerintah bekerjasama dengan NGOs untuk mengitegrasikan kembali

wanita-wanita korban perdagangan manusia kedalam masyarakat dan membantu menghilangkan

trauma akibat perdagangan manusia yang dialaminya. Pemerintah Thailand juga mengalokasikan

dana guna pengembalian korban-korban perdagangan manusia ke tempat asalnya. Departemen

pertahanan dan keamanan Thailand juga tetap melatih aparatnya agar tetap waspada terhadap

terjadinya perdagangan manusia.

The Mirror Foundation dan Microsoft akan memberikan pelatihan keahlian TI kepada

kaum muda dan dewasa di bagian Utara Thailand melalui CTLC yang didirikan di wilayah-

wilayah rawan Human Trafficking. Melalui kerjasama dengan enam LSM lainnya termasuk

penerima donasi UP sebelumnya The Duang Prateep Foundation, Mirror Foundation akan

mengembangkan program dan mendirikan CTLC di bagian selatan dan tenggara Thailand dan
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Bangkok. Program ini diharapkan dapat melatih 1.480 orang dalam tahun pertamanya, 6.640

orang di tahun ketiga dan akan meraih lebih dari 3.000 orang dengan kurikulum Unlimited

Potential. Donasi untuk Thailand adalah sebesar US$244.720.

Dalam hal pencegahan, pemerintah Thailand berusaha untuk menaikkan kesadaran akan

fatalnya akibat perdagangan manusia. Pemerintah Thailand bekerjasama dengan pemerintah

Vietnam dan UNICEF dalam mensosialisasikan perdagangan manusia. Pemerintah juga memberi

tahu bahaya perdagangan manusia melalui poster, video dan famplet yang dibagikan di seluruh

negara.

USAHA PEMERINTAH MENGURANGI HUMAN TRAFFICKING DI BURMA

Selama bertahun-tahun Burma telah berusaha mengatasi perdagangan manusia dengan

tujuan eksploitasi seksual. Usaha-usaha yang telah dilakukan diantaranya membentuk petugas

keamanan yang khusus menangani masalah perdagangan manusia, menjalin kerjasama dengan

negara tetangga, dan membuat rancangan UU anti perdagangan manusia.

Sedangkan untuk masalah tenaga kerja paksa, pemerintah Burma hanya mengambil

sedikit langkah. Sejak Juli 2002, pemerintah Burma telah menangani 474 kasus yang

berhubungan dengan penyelundupan dan perdagangan manusia untuk tujuan eksploitasi sosial.

Pemerintah juga menangkap enam pejabat lokal yang terlibat penggunaan tenaga kerja paksa

dalam proyek pembangunan jalan raya dan menghukum mereka selama delapan bulan penjara.

Pemerintah juga membuat satu unit polisi dan menempatkan mereka didaerah perbatasan guna

melarang dan mencegah perdagangan manusia.

Pemerintah Burma saat ini sedang merancang suatu undang-undang khusus mengenai

perdagangan manusia, namun untuk sementara saat ini masih digunakan undang-undang tentang

penculikan dan prostitusi untuk menjerat para traffickers.Tetapi dibalik semua usaha yang telah

dilakukan, kolusi tetaplah menjadi suatu masalah utama. Walaupun pejabat regional dan lokal

telah dicurigai terlibat dalam kasus perdagangan manusia, pemerintah Burma kadang tidak

melaporkan dan menuntut pejabat yang bersangkutan. Satuan Militer Burmapun tetap melakukan

kerja paksa dalam hal pengangkutan barang.
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Dalam hal perlindungan terhadap korban, Burma merupakan negara yang memberikan

perlindungan yang bisa dikatakan amat minim. Perlindungan yang dilakukan oleh Pemerintah

Burma hanya mencangkup kantor pusat repatriasi (pengembalian ke tanah air) di perbatasan

Thailand-Burma dan itupun terhambat oleh dana yang minim, sehingga pemerintah biasanya

merujuk korban ke NGOs dan organisasi internasional yang menyediakan perlindungan pada

korban perdagangan manusia. Pemerintah Burma juga bekerjasama dengan NGOs dalam hal

mengkoordinir repatriasi korban dari Thailand dan memberikan bimbingan konseling dan

pelatihan kerja singkat kepada korban-korban eksploitasi seksual. Sedangkan terhadap korban

kerja paksa, pemerintah tidak menyediakan bantuan secara internal ataupun merujuk korban

kepada NGOs atau organisasi internasional lain yang menangani perlindungan terhadap korban

perdagangan manusia.

Usaha-usaha pencegahan pun turut dilakukan pemerintah walau masih terbatas.

Pencegahan yang dilakukan diantaranya mempublikasikan bahaya perdagangan manusia

terutama didaerah-daerah perbatasan, mengadakan seminar-seminar, dan melakukan sosialisasi

baik melalui media cetak maupun elektronik. Pemerintah juga mengadakan workshop untuk

menyadarkam masyarakat akan bahaya menjadi pekerja seks komersial.

MENGURANGI HUMAN TRAFFICKING DI LAOS, KAMBOJA DAN VIETNAM

Usaha yang dilakukan pemerintah diketiga negara ini untuk mengurangi perdagangan

manusia bisa dibilang hampir sama. Ketiga negara tersebut sama-sama berada pada urutan kedua

dalam U.S. Department of State’s Trafficking in Persons Report tahun 2007 sebagai negara yang

belum sepenuhnya serius dalam memerangi perdagangan manusia tetapi telah melakukan usaha

yang signifikan.

Pemerintah ketiga negara tersebut mengeluarkan undang-undang dan hukum yang

melarang perdagangan manusia. Selain itu, pemerintah diketiga negara juga berusaha

mengurangi pariwisata seks. Perlindungan terhadap korban dilakukan dengan melakukan

deportasi ke negara asal bagi korban-korban yang mengalami eksploitasi seksual.

http://www.humantrafficking.org/publications/551
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BAB V

KESIMPULAN

Perdagangan manusia adalah kasus yang tidak dapat di hindari oleh setiap negara. Kasus

perdagangan manusia sangat sulit untuk dihilangkan melainkan hanya dapat diminimalisir agar

tidak terus meningkat. Untuk meminimalisirnyapun diperlukan peran serta dari berbagai pihak

terutama pemerintah. Jika pemerintah berperan aktif dalam memberantas perdagangan manusia

serta bekerja sama dengan negara lain, maka selamanya manusia tidak akan menjadi komoditi

legal yang bebas diperdagangkan.

Secara garis besar, dapat disimpulkan bahwa solusi yang sudah dan harus dilakukan oleh

pemerintah untuk mengurangi perdagangan manusia di Asia Tenggara adalah sebagai berikut :

▪ Mengurangi Pariwisata Seks.

Seperti Pemerintah Panama yang telah membuat sebuah undang-undang anti-

perdagangan baru yang menangani perdagangan dalam konteks pornografi anak, pariwisata seks,

dan penggunaan internet. Di antara keistimewaan-keistimewaan lain, undang-undang ini

mewajibkan pesawat terbang, agen-agen wisata, dan hotel-hotel untuk memberi informasi tertulis

kepada pelanggan tentang larangan dalam undang-undang baru.

▪ Menahan Korban-korban Potensial.

Seperti Pemerintah Colombia yang telah memberi wewenang kepada Departemen

Keamanan Administratif (Department of Administrative Security/DAS) untuk mengidentifikasi

dan mendekati wisatawan outbound yang potensial menjadi korban-korban perdagangan di

lapangan udara sebelum mereka melakukan penerbangan internasional. Petugas DAS mencoba

untuk menginformasikan kepada korban-korban potensial tentang risiko perdagangan dan

penipuan dalam tawaran pekerjaan. Pada tahun 2003, sembilan korban potensial telah diyakinkan

bahwa tawaran pekerjaan mereka penuh dengan penipuan dan mereka diyakinkan untuk tidak

melanjutkan penerbangan internasional.

▪ Kerja Sama antara Negara Transit dan Tujuan.

Seperti Pemerintah Italia yang telah memberikan dana untuk “Project Textilia 2000”

kepada Pemerintah Maroko, untuk mendanai proyek-proyek mikro di daerah sekitar Khourigba,
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yang terkenal dengan keterlibatannya dalam emigrasi gelap ke Italia. Proyek ini dimaksudkan

untuk memberikan pekerjaan yang menguntungkan di Maroko yang akan mencegah korban dari

bahaya diperdagangkan. Untuk korban yang sudah ada di Italia, undang-undang anti-

perdagangan baru negara ini membuat sebuah kategori budget terpisah untuk program bantuan

untuk korban, dan 70% dari budget itu didapat dari pemerintah pusat sementara 30% sisanya

didapat dari pemerintah regional dan lokal.

▪ Memfokuskan Sasaran kepada Perdagangan Seks.

Seperti Pengadilan Kota Madrid yang pada bulan Januari 2004 mengumumkan sebuah

upaya komprehensif untuk memerangi prostitusi dan perdagangan manusia. Rencana ini

meliputi pencegahan, pelatihan, bantuan untuk korban, dan tindakan polisi terhadap pengguna.

Berdasarkan prinsip, cara terbaik untuk memerangi perdagangan manusia untuk ekspolitasi seks

adalah dengan memfokuskan pada pengguna dan korban, upaya ini ditiru Pemerintah Sweden

dalam mengembangkan perangkat penegakan hukum.

▪ Memerangi Praktek-praktek Tradisional.  

Misalnya Praktik yang biasa dilakukan orang Afrika dalam “pengangkatan anak” yang

memberi kontribusi langsung dalam perdagangan manusia. Perdagangan anak dimulai dengan

kesepakatan pribadi antara pelaku perdagangan dan anggota keluarga, yang terdorong oleh

kondisi ekonomi keluarga yang memprihatinkan serta nafsu pelaku akan keuntungan dan tenaga

kerja murah. Kepada keluarga, khususnya yang mempunyai mata pencarian di bidang agrikultur,

dikatakan bahwa anak mereka akan mendapat pendidikan dan belajar berdagang. Namun dalam

semua kasus, anak diperdagangkan untuk kerja paksa domestik, pengasong, atau eksploitasi seks.

Sebagai jawaban, Pemerintah Ghana melakukan “Operation Bring Your Children Home” untuk

meminta agar orang tua yang menjual anak mereka pada pelaku untuk membawanya pulang

kembali dan sebagai gantinya mendapat bantuan usaha, pelatihan kerja, fasilitas kredit mikro,

serta bantuan biaya sekolah dan seragam. Untuk membangkitkan kesadaran publik pada progam

ini, polisi Ghana melakukan pertemuan-pertemuan informal di pemberhentian truk yang besar di

Accra serta memberikan pemahaman pada para sopir dan memberangkatkan perwakilan serikat

pekerja untuk mengidentifikasi korban-korban perdagangan.
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▪ Menyita Dana untuk Mendukung Program Anti-Perdagangan.

Pendanaan untuk program anti-perdagangan tidak diprioritaskan di banyak negara,

khususnya mengikuti perubahan saat ini yang memprioritaskan pada pada program-program anti-

terorisme. Di Jerman, State of Baden-Wuerttemberg menggunakan dana yang disita dari operasi

perdagangan untuk membiayai investigasi masa depan.

▪ Menghubungkan Para Diplomat untuk Berbagi Informasi.

Misalnya Kementerian Perhubungan Luar Negeri (The Ministry of Foreign Affairs/MFA)

Republik Dominika yang telah membuat empat “jaringan anti-perdagangan” di antara para

diplomat dalam konsulat dan kedutaan besar di negara-negara yang merupakan tujuan utama

perdagangan wanita Dominika. Ada sebuah jaringan kerja di Amerika Tengah, Karibia, Amerika

Selatan, dan Eropa. Para diplomat secara pro aktif mencari isu-isu perdagangan. Mereka bekerja

dengan pemerintah setempat dalam mengidentifikasi dan membantu korban-korban dari

Dominika (kebanyakan dari mereka melarikan diri dan meminta perlindungan ke konsulat),

mengumpulkan informasi tentang pola perdagangan, dan mengidentifikasi pelaku. Informasi ini

dilaporkan kembali pada kantor hubungan urusan konsuler MFA dan dibagi dengan sekutu-

sekutu Republik Dominika dalam upaya anti-perdagangan.

▪ Menggunakan Perangkat Peraturan, Inspeksi, dan Pelatihan.

Misalnya Pemerintah Filipina yang mengatur dan menyelenggarakan inspeksi mendadak

maupun rutin ke 1.317 agen tenaga kerja ekspor yang terdaftar; termasuk memberikan pelatihan

dan tes ketrampilan untuk tenaga kerja ke luar negeri sebelum mereka meninggalkan negara itu.

Para petugas Layanan Luar Negeri Filipina dilatih, dan dalam beberapa kasus dilibatkan secara

aktif dalam mencari tempat tinggal dan memulangkan korban perdagangan Filipina. Orang-orang

Filipina juga melakukan pelatihan untuk pemerintah negara lain, termasuk Indonesia dan

Vietnam tentang bagaimana meningkatkan perlindungan tenaga kerja migrant mereka.

▪ Memberikan Perlindungan Diplomatik Pada Para Korban.

Misalnya Kementerian Luar Negeri Indonesia yang mengoperasikan tempat singgah di

kedutaan besar dan konsulatnya di sejumlah negara, termasuk Malaysia, Singapura, Saudi

Arabia, dan Kuwait. Selama setahun terakhir, perlindungan diplomatik ini melindungi ribuan
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penduduk Indonesia yang potensial menjadi korban perdagangan. Misi diplomatik Indonesia,

dalam koordinasi dengan agensi pemerintah lain, juga membantu pemulangan.

▪ Memerangi Perdagangan Anak.

Misalnya Pemerintah Uni Emirat Arab yang memulai sebuah praktik inovatif untuk

secara efektif mengidentifikasi dan menyelamatkan anak-anak yang diperdagangkan dari Asia

Selatan untuk menjadi joki unta di gelanggang pacuan UAE. Kebanyakan dari anak-anak ini

diperdagangkan melalui penggunaan dokumen-dokumen palsu dari negara asal mereka yang

memperlihatkan umur yang lebih tua dan orang tua palsu yang menemani anak-anak itu ke UAE.

Dengan menggunakan tes DNA sejak Januari 2003, penguasa UAE menguji 446 anak dan

mengungkap 65 permintaan palsu menjadi orang tua oleh para pelaku yang membawa anak-anak

ini ke UAE. Pada tahun 2003, lebih dari 250 anak dari Bangladesh dan Pakistan diidentifikasi

dan dikembalikan ke negaranya dan kebanyakan dari pelaku itu ditahan dan dituntut.



31

DAFTAR PUSTAKA

 ARTIKEL

'Asia's sex trade is 'slavery' - BBC

Harian Kompas Senin, 19 Januari 2004, Jangan Biarkan Mereka Terjerumus.

International Organization for Migration Data and Research on Human Trafficking 2005

People trafficking: upholding rights and understanding vulnerabilities, Forced Migration Review,

University of Oxford

People trafficking: upholding rights & understanding vulnerabilities - special issue of Forced

Migration Review

'Sex trade's reliance on forced labour - BBC

'Slavery in the 21st century - BBC

Warren, P. (2007). Human Trafficking being debated in Annapolis, Retrieved 20070524.

 WEBSITE

www. Human Trafficking.org

http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/2783655.stm
http://www.iom.int/DOCUMENTS/PUBLICATION/EN/Data_and_Research_on_Human_Trafficking.pdf
http://www.fmreview.org/FMRpdfs/FMR25/FMR25full.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Forced_Migration_Review
http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Oxford
http://www.fmreview.org/FMRpdfs/FMR25/FMR25full.pdf
http://www.fmreview.org/FMRpdfs/FMR25/FMR25full.pdf
http://news.bbc.co.uk/1/hi/business/4532617.stm
http://news.bbc.co.uk/1/hi/in_depth/world/slavery/default.stm
http://wjz.com/local/local_story_067162903.html
http://www.humantrafficking.org/

